‘Uit de informatie die medewerkers aanleveren kan niet alleen geleerd worden
hoe zij hun werk efficiënter kunnen doen,
maar kan een algoritme ook leren hoe
het dit werk over kan nemen’
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Oudere werklozen vinden
geen werk. En terecht
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Arbeidsmarkt voor arbeidsgehandicapten

Sociale Werkvoorziening 2.0
is geen alternatief


Het kostte het Rijk jaarlijks zo’n 2,3 miljard euro. De gemeen-

     

ten droegen nog eens 100 miljoen bij om de verliezen van

      
       

de SW-bedrijven te dekken.


Een inclusieve arbeidsmarkt lijkt goedkoper. De geldslur-

     

pende SW-bedrijven kunnen worden opgedoekt. Alleen



voor de ernstig arbeidsgehandicapten is er een restje

     

ten gaan aan de slag bij reguliere bedrijven. Aldus de Par-



ticipatiewet van 2015. Indien niet goedschiks, dan maar

‘beschutte werkplekken’. De overige arbeidsgehandicap-

kwaadschiks, want de quotumwet staat al klaar.
In 2018 publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau een

Er zijn altijd mensen die niet op de arbeidsmarkt mee kun-

E

onderzoeksrapport waaruit blijkt dat de kans op (vooral

nen. De laatste decennia schommelt het cijfer in Nederland

duurzaam) werk voor mensen op de SW-wachtlijst met de

rond de anderhalf miljoen. Alleen de naam van de regeling

invoering van de Participatiewet juist is verminderd. Dit

die bestemd is voor deze groep, wijzigt: WAJONG, WAO,

ondanks de banenafspraak, de optimistische banenaanjager

WIA, WW, ABW, WWB, Wsw, enzovoort. Om deze groep

Van der Gaag, de Programmaraad, de 35 regionale werkbe-

mensen toch mee te laten doen, zijn er vanaf het midden

drijven, de dreiging van de quotumwet en de vele miljoenen

van de 18de eeuw speciale werkplaatsen opgericht, weer

euro’s die gepompt zijn in de ‘herstructurering’ van de socia-

opgedoekt en in een ander vorm teruggekomen. De slin-

le werkvoorziening. En we wisten het al: wettelijke dreigin-

ger is nu weer omgeslagen naar een schijnbaar morele

gen hebben nog nooit wat opgeleverd (zie kader). Zo wordt

oproep tot een ‘inclusieve arbeidsmarkt’: een reguliere

het dus niks met de inclusieve arbeidsmarkt.

arbeidsmarkt met ook banen voor arbeidsgehandicapten.
De huidige stemming komt voort uit het imago van de



sociale werkvoorziening (SW) als te vol en te duur. Tussen

Niet verrassend is daarom het gezamenlijke pleidooi van

1970 en 2012 steeg het aantal Wsw’ers van 40.000 naar

VNO-NCW en SP voor ‘een tweede leven van de sociale

zo’n 100.000 personen. In relatie tot de beroepsbevolking

werkvoorziening’, een soort sociale werkvoorziening 2.0.

is dat slechts een beperkte stijging: van 1,56% naar 1,6%.

‘Betere faciliteiten voor detachering, betere doorstroom
naar werk door ze goed voor te bereiden en te begeleiden,

Marjo Gruisen is onderzoeker bij Het Geluksbureau en was voorheen algemeen directeur van de Inclusief Groep NV, een sociale werkvoorziening op
de Noord-Veluwe.

zodat ze er klaar voor zijn’, aldus De Boer en Marijnissen.
De vraag is wie er klaar voor moet zijn. Deze coproductie
lijkt meer op een duivelsverbond tussen twee uitersten. De
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Wetten met verplichtingen voor werkgevers
1915 Pogingen tot wettelijke verplichting om oorlogsin-

mers. Gesteggel over quotum van 5%: uiteindelijk per

validen in dienst te nemen. Dit mislukte: de werkgevers-

bedrijfstak te regelen met minimum van 3/100, ook voor

vereniging wilde alleen mensen in dienst nemen op basis

overheid. Moeilijkheid was de registratie van reeds in

van welwillendheid.

dienst zijnde gehandicapten. Uiteindelijk geen quotum,

1947 Wet Plaatsing Minder-valide Arbeidskrachten: werk-

alleen inspanningsoproep.

gevers met meer dan twintig werknemers moeten mini-

2017 Quotumwet voor ondernemingen met meer dan 25

maal één minder-valide arbeidskracht in dienst nemen. Dit

werknemers in samenhang met de Banenafspraak uit het

zijn personen met geestelijke of lichamelijke gebreken,

Sociaal Akkoord. Tussentijdse aanpassingen van normcij-

vooral invalide militairen. Door gebrekkige registratie en

fers, tellingen, definities van doelgroep.

gebrekkige definiëring werd de wet een flop.

2018 De-activering quotumwet; het buiten werking stel-

1986 Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers: wetsont-

len van de quotumwet voor overheidswerkgevers, omdat

werp in 1981/82. Terminologie is gehandicapte werkne-

die de afgesproken doelstelling niet hebben gehaald.

werkgeversorganisatie wil goedkope detacheringen, een

de werkplaatsen vaak na een paar jaar weer moesten sluiten.

sociaal imago en af van de quotumwet. De Socialistische

Maar telkens werden weer nieuwe werkplaatsen geopend,

Partij gaat voor een herstel van de oude orde met stevige

omdat zich altijd werklozen en arbeidsgehandicapten aan-

rechten voor kwetsbare mensen. De rekening van zo’n ‘ver-

dienden die nergens anders terecht konden. Dat waren in de

beterde’ versie van de sociale werkvoorziening wordt bij de

perioden 1870-1900, 1930-1940 en 1970-1980 vooral werk-

overheid gelegd. En juist dit kostenaspect heeft de sociale

lozen. De werkplaats diende dan als crisisopvang en als plek

werkvoorziening achtervolgd: de sociale werkvoorziening

om via opheffende arbeid de arbeidsreserve in stand te hou-

was altijd te duur en zat daarom in het verdomhoekje.

den. Men leerde er productie- en werknemersvaardigheden,
die in een hoogconjunctuur goed van pas kwamen. In de tus-



senliggende perioden stonden de onvolwaardige arbeids-

De in 1796 opgerichte Leidse Spinschool is waarschijnlijk het

krachten centraal: blinden en doven (vanaf begin 20ste

eerste moderne gemeentelijke werkhuis. Het was een uiting

eeuw), lichamelijk gehandicapten (vooral na WO II), gevolgd

van een nieuw soort armenzorgbeleid. Armen en bedelaars

door de verstandelijk en psychisch gehandicapten.

kregen de gelegenheid om door eigen nijverheid in hun
behoeften te voorzien. Vaak verbonden zich ‘vrije’ onderne-



mers aan deze werkinrichtingen vanwege de goedkope

Vanaf 1949 werden de voornamelijk particuliere werkplaat-

arbeid. De mensen kregen kleding en voedsel in ruil voor

sen overgenomen door gemeenten. Er kwamen openlucht-

hun arbeid. Bij laagconjunctuur was het aandeel van armlas-

werkplaatsen voor handarbeiders en beschutte werkplaat-

tigen groter, bij hoogconjunctuur werkten de ‘valide’ perso-

sen voor de productie van eenvoudige artikelen zoals bor-

nen liever elders vanwege de lage beloning en het slechte

stels, wasknijpers, matten, bezems, kousen, onderhemden

imago. Door deze gemixte samenstelling viel de productie

en dweilen. Een belangrijk aspect was dat er geen valse

tegen en daalden de opbrengsten. Voeg daarbij een ineffi-

concurrentie met het bedrijfsleven werd aangegaan. Een

ciënt beleid, een gering kostenbewustzijn van de bestuurders

goede relatie met ondernemers was nodig voor het bin-

en slecht aangepaste omstandigheden: het gevolg was dat

nenhalen van opdrachten.
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Nieuw was dat vanaf 1950 de arbeidsgehandicapten een

gekaart dan gewerkt. De stevige niet-marktconforme rech-

vast dienstverband kregen met goede secundaire voorwaar-

ten van SW’ers en van het ambtelijke personeel stuwden de

den, grotendeels betaald met Rijkssubsidies. Zo konden ze in

kosten verder op. Denk aan de ruime seniorenregeling en

hun eigen levensonderhoud voorzien terwijl de overheid een

de garantieregeling voor de SW-medewerkers en de roya-

oogje in het zeil hield. De werkvoorziening werd vanaf de

le inschaling van het ambtelijk personeel.

jaren ’70 zo aantrekkelijk dat er wachtlijsten ontstonden.

Een tweede aspect is de monopoliesituatie van de SW-

Bij de sociale werkplaatsen was (en is) echter niet altijd vol-

bedrijven in de regio. De gemeentebestuurders kunnen

doende werk, zeker geen voldoende opbrengst-genererend

niet om hun SW-bedrijf heen. Ze zijn medeverantwoorde-

werk. Tot 1987 was dat geen aandachtspunt vanwege de

lijk, ook voor het compenseren van verlies. Een faillisse-

‘open einde-financiering’ door het Rijk. Verliezen werden ge-

ment was en is niet aan de orde. Ook niet als er op te grote

compenseerd, hetgeen aardig in de papieren begon te lopen.

voet wordt geleefd: ruime overhead, fantastische marketing- en communicatieafdelingen, grote personeelsfeesten,
mooie gebouwen en buitenlandse reizen. Om nog maar te



zwijgen over de te lage tarieven voor commerciële



ductieve arbeidsuren. Het deed er niet veel toe: het SW-



ten terecht kunnen. En dat moeten we niet willen.

opdrachten, te hoge ziekteverzuimcijfers of de geringe probedrijf is als monopolist de enige waar arbeidsgehandicap-


Het inperken van de sociale werkvoorziening tot een
Het roer moest om. Eerst door de financiële verantwoorde-

beschutte werkplaats is geen oplossing. De grootste verlie-

lijkheid bij de gemeenten neer te leggen, daarna via het

zen liggen juist aan de afhankelijkheid van eenvoudige werk-

korten op de budgetten, vervolgens door de doelgroep te

zaamheden met een (te) laag tarief. Hier staat dan een rela-

beperken op basis van zwaardere criteria en ten slotte door

tief (te) hoog CAO-loon tegenover. Zoals ook uit het verleden

het voorstel de SW te sluiten. Maar waar blijven we dan

blijkt, heeft alleen een bedrijf met een gemixte personeels-

met de arbeidsgehandicapten? In elk geval niet op de

samenstelling overlevingskansen. Complexere werkzaam-

reguliere arbeidsmarkt.

heden zijn dan mogelijk met meer marktconforme tarieven.
Een ander slecht voorstel is om de SW als leerbedrijven



voor werklozen, nieuwkomers en arbeidsgehandicapten in

Vóór 2015 maakte 80% van de SW-bedrijven verlies. Waar-

te richten. Een leerbedrijf is per definitie een nepbedrijf,

schijnlijk gebeurt dat nog steeds. Maar dat is onbekend,

omdat er geen echte productiestress is. Daarom kan het

omdat de cijfers niet langer transparant zijn. De redenen

binnengehaalde werk ook alleen eenvoudig massaproduc-

voor de verliezen zijn divers. De belangrijkste reden was de

tiewerk zijn. In zo’n nepbedrijf met weinig echt werk is het

opgelegde taakstelling aan de sociale werkvoorziening om

leereffect gering en de opbrengst mager. Bovendien draait

een bepaalde hoeveelheid arbeidsgehandicapten aan te

zo’n bedrijf alleen op subsidie. Een onverstandige, dure

nemen. Ook selectie aan de poort was er niet bij. Dit pakte

constructie die geen lang leven is beschoren.

uit als een dure hobby, want of er nu wel of niet (passend)

We zullen moeten omzien naar een constructie die de lessen

werk was, de persoon moest worden aangenomen en het

uit het verleden meeneemt. Je komt dan uit op het facilite-

loon betaald. Ontslag was niet aan de orde. Deze situatie

ren van een boeket aan sociale ondernemingen. Daarover

was ook slecht voor de arbeidsmoraal. Soms werd er meer

meer in het volgende nummer van Zeggenschap.

paul de beer
Bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen (Henri Polak leerstoel) aan de UvA en
directeur van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging
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Beschermen privacy werkne






We leven in een tijd waarin veel zorgen bestaan over de

W

meer informatie over ons beschikbaar is dan ooit te voren.

impact van technologie op werk. Robots nemen al het werk

Het ontdekken van patronen in deze omvangrijke datastro-

over en we worden constant in de gaten gehouden. Deze

men begint een steeds lucratievere handel te worden. Deze

zorgen zijn niet uniek. De opkomst van de PC bezorgde

data is zó omvangrijk en wordt zo snel aangeleverd dat dit

menig arbeidsmarktexpert in de jaren ‘80 hartkloppingen en

ook wel Big Data wordt genoemd. Het ontdekken van

de jaren ’60 kenden vergelijkbare paniek rondom de eerste

patronen in Big Data is zo complex dat dit vaak niet aan

geautomatiseerde fabriekslijnen. De effecten van dergelijke

mensen, maar aan algoritmes wordt overgelaten.

technologie op werk bleek zelden zo dramatisch als voor-

Het is een kwestie van tijd voordat dergelijke algoritmes

speld; technologische werkloosheid bleef grotendeels uit.

zich ook op de werkvloer gaan wreken. Nu al worden algo-

Tegelijkertijd veranderde onze manier van werken wel dege-

ritmes ingezet bij de beslissing om iemand al dan niet aan

lijk. De huidige situatie lijkt vergelijkbaar. De meeste experts

te nemen. Er wordt hard gewerkt om deze algoritmes in te

denken dat onze manier van werken de komende jaren gaat

zetten op andere HR-domeinen. Denk aan het belonings-

veranderen. We lijken alleen nog weinig grip te hebben op

beleid, het ziektebeleid of het promotiebeleid binnen een

hoe werken door nieuwe technologie gaat veranderen. Een

bedrijf. Dit wordt ook wel People Analytics genoemd. Hier-

begrijpelijke zorg vanuit werknemers is dan ook dat werk

bij adviseert een algoritme de werkgever bijvoorbeeld of

verandert ten nadele van de werknemer.

hij een vast contract kan geven. Als de werking van deze
algoritmes niet transparant is, wordt het voor vakbonden



en ondernemingsraden veel moeilijker om het personeels-

Vandaag de dag staan tal van apparaten doorlopend met

beleid van een onderneming te beïnvloeden, omdat zij

elkaar en het internet in verbinding. Dat noemen we ook

geen inzicht hebben in de beweegredenen van een besluit.

wel het Internet of Things. Dit brengt met zich mee dat er


Voor wat betreft het volgen en controleren van medewerRobbert Coenmans promoveert aan de Universiteit Tilburg bij de vakgroep Sociaal Recht en Sociale Politiek op de rol van de ondernemingsraad in besluiten om te robotiseren. Van 2013 tot 2015 was hij voorzitter van FNV Jong.

kers op de werkvloer kan dezelfde technologie nog ingrijpender worden toegepast. Het Taylorisme van het begin
van de vorige eeuw, waarbij de medewerker gedwongen

Zeggenschap 4-2018

emers als vakbondsstrategie
werd kortdurend repetitief werk te doen, is bezig met een

redelijk deel van het fysieke routinematige werk al is geau-

revival onder de noemer Digital Taylorism. Dit omvat het

tomatiseerd (melken van koeien, assemblage van auto’s).

zeer nauwkeurig volgen van medewerkers, algoritmes

De volgende fase is het automatiseren van het cognitieve

gebruiken om dit alles te optimaliseren en met diezelfde

routinematige werk. Denk hierbij aan administratief, finan-

algoritmes medewerkers op detailniveau aan te sturen. Dit

cieel en juridisch werk op mbo- en hbo-niveau. Het gaat

zien we al gebeuren in magazijnen, via bijvoorbeeld zoge-

hierbij in de regel dus niet over robots; dit zijn geen fysie-

noemde voice-picking systemen, waarbij een robotstem

ke machines. Dit zijn slimme algoritmes die bepaalde

doorlopend instructies geeft aan het personeel via een

boekhoudkundige of juridische taken uit kunnen voeren.

koptelefoon.

Deze technologie is dus eigenlijk een verlengde van
bovenstaande Big Data op de werkvloer. Uit de informatie die medewerkers aanleveren kan namelijk niet alleen



geleerd worden hoe zij hun werk efficiënter kunnen doen,
maar kan een algoritme ook leren hoe het dit werk over



kan nemen. Dit leren van data wordt ook wel Machine



Eén van de vragen die daarbij opdoemt is welke taken we

Learning genoemd.
kiezen te automatiseren. Zijn dit de taken waar de werknemer zelf niet op zit te wachten, of juist de taken waar
deze veel voldoening uit haalt? Een voorbeeld: automati-

Technologie pakt niet voor alle groepen hetzelfde uit.

seren we het papierwerk dat verplegers moeten doen,

Onderzoek naar de invoering van de PC heeft laten zien dat

zodat ze meer tijd hebben voor zorgende taken? Of auto-

het vaak juist medewerkers zijn met weinig autonomie in

matiseren we het menselijke contact en houden we perso-

het werk die er wat dat betreft het meest op achteruit

nen in dienst om het papierwerk te controleren? Ook hier

gaan. Anders gezegd: technologie wordt ingezet om men-

zou de kwaliteit van de arbeid een zorg moeten zijn in auto-

sen die al gecontroleerd worden nog beter te controleren.

matiseringsdiscussies.

Het risico bestaat dat het de meer kwetsbare medewerkers
zijn die er ook bij deze technologie op achteruitgaan. Denk



hierbij bijvoorbeeld aan eerdergenoemde magazijnmede-

Voor zover de vakbonden zich al positioneren in dit debat,

werkers, winkel- en horecamedewerkers en taxi- en bus-

draait die positie vooralsnog vooral om baanverlies. De zor-

chauffeurs. Dit fenomeen kan problematisch zijn voor de

gen rondom de kwaliteit van de arbeid worden in mindere

kwaliteit van de arbeid.

mate geadresseerd. Terwijl we het hier niet hebben over
iets dat zich mogelijk ergens de komende decennia zal vol-



trekken; het verslechteren van kwaliteit van de arbeid door

Het idee achter automatisering is dat routinematige taken

Big Data voltrekt zich nu al. Zeker als blijkt dat vooral de

makkelijker te vervangen zijn door technologie dan niet-

werkenden met de minste autonomie in het werk er het

routinematige taken. Tegelijkertijd is belangrijk dat een

meest op achteruit zullen gaan, dienen bonden de omgang

>>>
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met nieuwe technologieën een plek te geven in hun beleid.

direct – een algoritme moet weten waar de medewerker is

Ze zijn duidelijk nog zoekende. Hun antwoorden op tech-

als het deze medewerker wil aansturen – als indirect: het

nologievraagstukken zijn versnipperd en willen nog wel

algoritme leert een taak over te nemen door steeds meer

eens wijzigen (een kortere werkweek, een robottax, een

data te verwerken. Ook bijvoorbeeld de platformisering

data-accountant, etc.).

van de arbeidsmarkt (Deliveroo, Uber etc) drijft in grote

Om een goed antwoord te formuleren ligt het voor de

mate op het verzamelen van (locatie)data van iedereen die

hand dat vakbonden zich zouden moeten bekwamen in deze

de dienst gebruikt.

technologieën. Ze moeten experts in de arm nemen die hen

Door als vakbond op te komen voor privacy op de werk-

gaan uitleggen waar ze zich zorgen over moeten maken.

vloer, heeft dat niet alleen als gevolg dat personeel direct

Daarbij zijn echter drie problemen. Eén: de technologie is

worden beschermd tegen technologie die in potentie de

dusdanig ingewikkeld dat zelfs de auteurs van algoritmen

kwaliteit van de arbeid fors verslechtert, maar heeft dat ook



soms moeite hebben met uitleggen waarom het doet wat

als afgeleide effect dat de vakbond grip kan krijgen op het

het doet. Het is dus goed mogelijk dat het vakbonden niet

ontwikkelen van de verdere technologie, die immers mede-

eens lukt om zich in deze technologie te bekwamen. Twee:

afhankelijk is van privacy-schendingen.

veel van deze ontwikkelingen spelen zich af op bedrijfs- of
instellingsniveau. Er zijn geen landelijke of sectorale beslis-



singen over welke taken van een beroep geautomatiseerd

Al sinds 1992 stelt het Europese Hof van de Rechten van

worden. Dit betekent dat het instrumentarium van de vak-

de Mens dat je als werknemer recht hebt op een zekere

bond om hiermee aan de slag te gaan beperkt is. Drie: dit

mate van privacy op de werkvloer. Hierbij is vooral de

leidt, omdat alle technologie weer net anders in elkaar zit,

redelijke verwachting van privacy van belang. De werkne-

waarschijnlijk tot een heel versnipperde aanpak, wat moeilijk

mer geeft een deel van zijn privacy op in een arbeidsrela-

uit te leggen is naar vakbondsleden en derden.

tie, maar nooit alle privacy.
In de Nederlandse praktijk vinden we privacy op de werk-



vloer met name terug in de Wet op ondernemingsraden.

Het vinden van een coherente ‘oplossing’ is echter geen

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op regle-

onmogelijke opgave. Bonden zouden technologiebeleid

menten rondom de bescherming van persoonsgegevens

moeten ontwikkelen rondom een principe dat eenvoudig

en het plaatsen van apparaten die de persoonsgegevens

en breed toepasbaar is en daarnaast te gebruiken op alle

kunnen waarnemen. Het uitoefenen van dit recht vergt

niveaus waar de vakbond acteert. Dat principe is privacy op

echter wel de aanwezigheid van een ondernemingsraad.

de werkvloer.

Problematisch is verder dat als een privacyschendende

Zoals we hebben gezien worden deze nieuwe technologi-

praktijk redelijk gangbaar is in een bedrijfstak, dit voor de

sche innovaties met name gevoed door het verzamelen,

rechter een reden kan zijn om de ondernemer gelijk te

verwerken en analyseren van data van werknemers. Zowel

geven.
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Uitkomst biedt de nieuwe Algemene verordening gege-

142 bij de AVG). Dit kan voor vakbonden ook een voet

vensbescherming (AVG). Zo stelt de AVG dat dataverza-

tussen de deur betekenen in moeilijk te organiseren sec-

meling gelimiteerd moet zijn tot het noodzakelijke mini-

toren. Eén lid met een probleem is al voldoende om pro-

mum en niet in strijd moet zijn met principes van subsi-

blemen aan te pakken. Een bijkomend voordeel is dat het

diariteit en proportionaliteit. Wat ook maakt dat bijvoor-

al dan niet aanwezig zijn van een arbeidsrelatie niet bij-

beeld het uitpeilen van de locatie van alle medewerkers

zonder relevant is in de context van gegevensbescher-

in een logistiek centrum naar alle waarschijnlijkheid in

ming, wat procedures op basis van de AVG ook bruikbaar

strijd is met de wet. De nieuwe ‘privacywet’ biedt de nodi-

maakt in de aanpak van schijn-zzp’ers en uitwassen van de

ge juridische middelen om privacy op de werkvloer te

platformeconomie.

waarborgen. De AVG kent bonden en werknemers meerdere rechten toe. Zo is er de mogelijkheid voor bon-



den om aanvullende regels met betrekking tot werk te

Het beschermen van de privacy van werknemers als vak-

stellen bij CAO (art. 88 AVG). Hierbij kan volgens de wet

bondsstrategie past in een traditie van vakbondswerk die

gedacht worden aan de aanwerving en uitvoering van de

teruggaat naar de oorsprong van bonden. Toen vakbonden

arbeidsovereenkomst, toezichtsystemen op het werk en

opkwamen voor de achturige werkdag en het recht om een

maatregelen ter waarborging van de menselijke waardig-

weekend te hebben, streden zij voor het recht van werkne-

heid.

mers om ook te leven buiten het zicht van hun baas. Voor

Mocht de vakbond hierover niet tot een overeenkomst

het recht om niet volledig ondergeschikt te zijn aan het

komen met de werkgever, dan is er alsnog de mogelijk-

meedogenloze tempo dat machinerie hen oplegde. Strij-

heid de AVG in te zetten bij proefprocessen om dergelij-

den tegen de onderwerping aan Big Data anno 2018 is niet

ke praktijken een halt toe te roepen (zie ook considerans

wezenlijk anders.
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Werkgevers zoeken professionele partij om CAO mee af te sluiten

De bond heeft weinig
leden. Nou en?




Er is veel veranderd in Nederland. Er is goede basiswetge-

E

ving, er zijn geprofessionaliseerde personeelsafdelingen,

ten tijde van de verzuiling groot waren, slagen er niet meer
in om mensen langdurig en intensief aan zich te binden. De

werknemers zijn mondig. De politiek-ideologische en

afnemende bereidheid om lid te worden van vakbonden is

emancipatoire functie van vakbonden wordt minder. Het

in eerste instantie een zorg voor vakbonden zelf. Er wordt

aantal mensen aangesloten bij een vakbond blijft daardoor

driftig geanalyseerd en tal van initiatieven worden geno-

teruglopen. Over een periode van 35 jaar is de organisatie-

men om meer leden te krijgen. Tot nu toe met weinig

graad van vakbonden gehalveerd. 1980: 39%, 2016: 19%.

effect. Voor werkenden is er kennelijk geen hard motief

Een daling van gemiddeld een kleine 0.6 procentpunt per

meer om zich aan te sluiten bij vakbonden.

jaar. Als het ledenverlies zich in dit tempo voortzet, kunnen

Het ledenverlies van vakbonden is ook een zorg voor werk-

vakbonden in 2050 het licht uitdoen. Is dit reden tot zorg

gevers. In dit licht moeten we de voorstellen zien in het

en als dat zo is, voor wie dan eigenlijk? Moeten werkgevers

AWVN-manifest ‘Wegwerkzaamheden, tien ideeën voor de

zich die zorg aantrekken?

wereld van werk’ (2018) om het ledental van vakbonden op

Het zijn niet alleen vakbonden die met een krimpend

te vijzelen. Daarbij werden twee varianten besproken. De

ledental hebben te maken. De neergang is er bijvoorbeeld

eerste variant is dat elke werknemer in een onderneming of

ook bij politieke partijen en kerken. Deze organisaties die

sector via voorverkiezingen, voorafgaand aan de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen, kan stemmen op de partij
waardoor hij of zij vertegenwoordigd wenst te worden. De

Geert de Bruin is beleidsmedewerker bij AWVN.

tweede variant is het verbreden van het lidmaatschap voor
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vakbonden. Het is denkbaar dat werknemers bij het onder-

In de AIAS-publicatie ‘Nog steeds een mirakel? De legiti-

tekenen van hun arbeidscontract een proeflidmaatschap

miteit van het poldermodel in de eenentwintigste eeuw’

krijgen aangeboden voor de periode van een jaar, van een

(2016) komt Paul de Beer met een min of meer concreet

vakbond naar keuze.

idee. Volgens hem zijn er twee trajecten denkbaar om het
representativiteitsprobleem van vakbonden te verkleinen.



Ten eerste om het ledental te vergroten. In dit traject

De ingewikkelde werkelijkheid van het poldermodel is er één

– denk aan specifieke ledenvoordelen, organizing en acties –

waarin vakbonden, werkgevers en overheid gezamenlijk de

heeft hij weinig vertrouwen. Eerder dan ledenwerving stelt

sociaaleconomische ordening van Nederland gestalte geven.

hij zijn vertrouwen in een traject dat niet-leden bij vakbon-

Een fijnmazig stelsel dat zich op nationaal en mesoniveau

den betrekt. Bijvoorbeeld door inzet en uitkomst van CAO-

afspeelt. Dit conglomeraat – de overlegeconomie – is een

onderhandelingen voor te leggen aan niet-leden. Het free

(semi)wetgevend collectief dat in een permanent draaiende

rider-probleem, dat hierdoor groter wordt, kan worden

praatcarrousel het sociaaleconomisch beleid bepaalt. In dit

verzacht door een ‘CAO-heffing’ op te leggen over het

model spelen belangengroepen – die alle hun invloed ontle-

loon van alle werknemers in een onderneming of bedrijf-

nen aan de collectiviteit – een belangrijke rol.

stak. De Beer: ‘Zodat ook de niet-vakbondsleden meebe-

De overheid, werkgeversorganisaties en de vakbeweging

talen aan de kosten van het onderhandelen over en het

proberen invloed aan te wenden voor de groep waarvan zij

afsluiten van CAO’s.’

de belangen behartigen. Dat leidt in de praktijk tot een
voortdurend monitoren van sociaaleconomische processen,



noodzakelijke beleidsaanpassingen en soms diepingrijpen-

Het idee van een CAO-heffing ventileert De Beer op meer-

de beslissingen.

dere plekken.1 Hij stelt vast dat de vakbeweging één van

Ondernemingen en bedrijfstakken krijgen met deze inge-

de pijlers is van het Nederlands arbeidsverhoudingenmo-

wikkelde werkelijkheid te maken door wet- en regelgeving

del. Nederland kan niet zonder. Daarnaast stelt hij vast dat

van de overheid, door het agenderen van thema’s door

de draagconstructie van deze pijler (het ledental) steeds

werkgeversorganisaties waar ondernemingen bij zijn aan-

kwestieuzer is. Volgens hem moet je de fundering daarom

gesloten en via onderwerpen die vakbonden inbrengen in

aanpakken. Dat gaat niet vanzelf – mensen sluiten zich niet

het CAO-overleg met branches en ondernemingen. In deze

meer bij een vakbond aan – en dus moeten de mensen

werkelijkheid is de organisatiegraad van vakbonden (en

‘geholpen’ worden met de door hem voorgestelde CAO-

werkgeversorganisaties) van belang richting politiek/over-

heffing. Hij beschouwt de CAO als een semipubliek goed.

heid die in het samenspel met sociale partners afspraken

Als je onder ‘de baten’ van een CAO valt, dan is het niet

wil maken met en belang heeft bij organisaties die repre-

onredelijk om daar een prijs voor te vragen. Sociale part-

sentatief zijn voor ondernemingen en werkenden.

ners kunnen daar onderling afspraken over maken. De
overheid kan vervolgens een handje helpen door de heffing



met wet- en regelgeving af te dwingen.

In vakbondsanalyses is grote verdeeldheid zichtbaar over

Is de CAO-heffing een goed idee? Hoe sympathiek ook, er

oplossingen voor het dalende ledental. Wat beklijft is het

zijn kanttekeningen te plaatsen. Het voorstel van De Beer

fijnmazig uitpluizen van de gevolgen van de afnemende

betekent feitelijk een ontmanteling van het lidmaatschaps-

invloed. Al dat gepieker leidt tot een grote hoeveelheid

model van vakbonden. Het lidmaatschap wordt met een

rapporten en publicaties waarin wordt gepoogd de afbrok-

CAO-heffing een verplichting. Het idee van de CAO-heffing

keling te duiden en oplossingen te vinden voor gesignal-

komt ook niet tegemoet aan de veranderde mentaliteit van

eerde knelpunten.

werkenden. Die ervaren onvoldoende toegevoegde waar-

>>>
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de bij vakbonden, maar krijgen vervolgens via een achter-

te doen met vakbonden vermindert of wordt vergeleken

deur het vakbondslidmaatschap opgedrongen.

met andere opties. Voor deze ondernemingen maakt het

Bovendien ligt gesteggel over de kostenvraag in het ver-

eigenlijk niet zoveel uit hoeveel leden de vakbond heeft.

schiet. Want wie gaat de premie betalen? Als zowel de

Als ze maar werkbare afspraken op arbeidsvoorwaardelijk

werknemer als de werkgever van de CAO profiteert, ligt het

gebied kunnen maken, al is het wel mooi meegenomen als

in de rede om de premie gezamenlijk op te brengen. Een

vakbonden op een behoorlijk ledental kunnen bogen.

permanent gevecht over de verdeling van het werkgevers-

In het verlengde van de redenering ‘de vakbond als onder-

deel en het werknemersdeel in de premie is te voorzien.

neming’, zou je kunnen zeggen dat leden van vakbonden

Een laatste kanttekening betreft het voorstel van De Beer

‘klanten’ zijn. Als die klanten weglopen en wegblijven (en

dat de werknemer z’n eigen vakbond mag kiezen. Zijn dat

daarmee de inkomsten achteruit gaan), is een consequentie
van de leegloop een abc’tje (althans vanuit bedrijfseconomisch opzicht). De ‘vakbondsonderneming’ moet inkrimpen



of op straffe van beëindiging het businessmodel aanpassen.



het businessmodel van de ‘vakbondsonderneming’, is het



kelijk is – een prijs te gaan vragen voor geleverde diensten?

Als er in vakbondskring wordt gedacht over aanpassing van
dan niet voor de hand liggend om – zoals in de markt gebruiDat betekent dat niet alleen de leden, maar ook degenen
met wie zij CAO’s afsluiten als klanten moeten worden gezien.
Die vakbond factureert de dienst, het afsluiten van de CAO,

de erkende vakbonden? Of zijn dat ook niet-erkende vak-

die de klant, de werkgever, betaalt. Dit zou dan vervolgens

bonden? En naar wie gaan de baten van de CAO-heffing?

wel consequenties moeten hebben voor de al bestaande

Komt dat in een CAO-fonds? Is dit een volgend surplus op

werkgeversbijdrageregelingen. Die moeten dan ook

de heffingen die nu al plaatsvinden (O&O fondsen, werkge-

opnieuw worden beoordeeld.

versbijdrageregelingen).




Het verhogen van het ledental lijkt een heilloze weg. Werk-

Ondernemingen zijn vooral geïnteresseerd in vakbonden

nemers geven er blijk van de vakbond steeds minder nodig

die – meedenkend in ondernemingsspecifieke omstandig-

te hebben. Voor ondernemingen is het ledental wel van

heden – CAO’s afsluiten. Daarmee kunnen transactiekosten

belang vanuit oogpunt van representativiteit, maar niet per

worden beperkt. Vraag een gemiddelde werkgever naar

se voor het afsluiten van een CAO. Ondernemingen zoeken

zijn beleving van de CAO dan zal die – met Hollandse nuch-

een professionele partij met wie ze de arbeidsvoorwaarden

terheid – zeggen dat het een efficiënte manier is om voor

voor hun werknemers kunnen regelen. Vakbonden, profes-

grote groepen werknemers de arbeidsvoorwaarden te

sionele partij bij uitstek, kunnen van dit gegeven gebruik

regelen. Werkgevers zien vakbonden als organisaties waar

maken in hun zoektocht naar nieuwe businessmodellen.

ze deals mee kunnen sluiten.
In de optiek van deze ondernemingen is de vakbond ook
een soort onderneming die via de CAO-dienst toegevoegde waarde levert aan de bedrijfsvoering. Als vakbonden
deze CAO-dienst niet of inadequaat leveren, nemen transactiekosten bijgevolg toe. De directe noodzaak om zaken

Noot
1 Zie bijvoorbeeld: Paul de Beer, ‘Een verplichte bijdrage voor de cao’. In: K.
van der Veldt en M. Wirtz (red.), Draagvlak van de cao (2013); zie ook Paul
de Beer, ‘ Vakbond verdient steuntje in de rug om hogere lonen te realiseren; in ruil voor verplichte cao-bijdrage kan werknemer lid worden van een
bond naar keuze’, In: Het Financieele Dagblad (2 juli 2017).
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Vakbeweging moet eigen
klimaatplan lanceren

             


Begin november 2018 tovert VVD-fractievoorzitter Klaas

B

als totaal staat op 1,8. Toch hebben we maar één aarde. De

Dijkhoff een nieuw konijn uit zijn hoge hoed: kerncentrales

club van Rome, die begin jaren ‘70 de alarmbel luidde, krijgt

voor ‘schone en goedkope energie’. Een dag later blijkt

vijftig jaar later alsnog gelijk: er zitten grenzen aan de groei,

een Kamermeerderheid het met hem eens. Ook minister

die grenzen zijn nu bereikt, nee overschreden.

Wiebes is voor, zij het voor de lange termijn. Waarom?

Dat raakt aan de economische uitgangspunten van het

Omdat, volgens Dijkhoff, we zonder kernenergie de kli-

westen: groei, consumeren en winstmaximalisatie. Dus ook

maatdoelen niet halen. Vreemd. Een maand eerder, in reac-

aan de Nederlandse bedrijven en werknemers.

tie op het Urgenda-vonnis, is partijgenoot Wiebes nog vol
vertrouwen. Over kernenergie geen woord.



De door de rechter bevestigde opdracht luidt: eind 2020 25%

In 2013 is er optimisme: het Energieakkoord staat er, mede

minder broeikasgassen dan in 1990. Waar zitten we nu? Op

dankzij de vakbeweging. Voortbouwend daarop moet Ed

min 13%. Nog twee jaar resteren voor de rest. En de uitstoot

Nijpels van de overheid meer dan honderd organisaties rich-

van CO2 ligt in 2017 hóger dan in 1990. De harde werkelijk-

ting een Klimaatakkoord leiden. Dat lukt hem, min of meer.

heid achterhaalt Wiebes. Een Klimaatakkoord moet deze

Maar dit poldercompromis blijkt zo vaag dat de rekenmees-

trend keren, maar is nog steeds niet rond. De Nederlandse

ters nog geen goede doorrekening kunnen leveren.

klimaatmachine hapert, terwijl de effecten van klimaatveran-

Al bij het Energieakkoord tekent de conflictstof zich af.

dering zich opstapelen. Meer verwoestende orkanen en bos-

Ondernemers vinden aandacht voor klimaat, milieu en scho-

branden, ernstiger overstromingen, extreme droogte.

ne energie prima, mits de concurrentiepositie niet in het

Behalve Donald Trump weet iedereen: de schade die de

geding komt, mits hun groei niet wordt geremd, en mits het

mens aanricht aan planeet aarde passeert een kritische

niet leidt tot lastenverzwaring. Anders, jammer voor het kli-

grens. Als iedereen consumeert en produceert zoals wij nu in

maat, want winst gaat voor. De praktijk van grote bedrijven

Nederland doen, hadden we 3,5 aardbol nodig. De wereld

staat bovendien haaks op de intenties. In Mozambique
bereidt Shell – met steun van de Nederlandse staat – de

Jan Verhagen was van 1995 tot en met 2016 beleidsmedewerker en opleider in dienst van achtereenvolgens de Industriebond FNV, FNV Bondgenoten en de FNV.

exploitatie van een nieuw aardgasveld voor. Bestemd voor de
productie van dieselolie. Ook het groene imago van Unilever
blijkt deels windowdressing. Het bedrijf is medeverantwoor-
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delijk voor grootschalige ontbossing ten behoeve van palmo-

wanneer nodig directe druk op werkgevers zetten en met

lieplantages. En grote bedrijven traineren klimaatmaatrege-

hun collega’s gestalte geven aan ‘samen staan we sterk’.

len via ‘Business Europe’, waar ook VNO-NCW bij hoort.

Het is niet zo vreemd dat de rol van de werknemer op de

Maar het bedrijfsleven is niet de enige klimaatzondaar. Bij

werkvloer nauwelijks genoemd wordt. De Nederlandse vak-

de overheid, regievoerder en aanjager, is schijnheiligheid

beweging is daar bijna altijd zwak geweest. De bonden

troef. Hoe geloofwaardig ben je, als je

probeerden dat vanaf de jaren ‘60 te veranderen. Maar het

• Schiphol (via Lelystad) koste wat het kost laat groeien en

bedrijvenwerk is sinds de jaren ‘90 structureel verwaar-

de luchtvaart ontziet met belastingvoordelen en subsi-

loosd, inclusief de ook voor milieu en klimaat belangrijke

dies en vrijwaart van harde klimaatdoelen?

ondernemingsraad.

• milieuvervuilende overconsumptie, inclusief die spotgoedkope vakantievluchten, blijft stimuleren?
• files toejuicht, want ‘een teken van economische groei’,
en beloont met miljoeneninvesteringen in nieuw asfalt en
effectieve klimaatmaatregelen als rekeningrijden blokkeert?
• het openbaar vervoer overlaat aan de grillen van de markt
en van budgettair afgeknepen gemeentes en provincies?






Logisch dus dat het allemaal niet opschiet. Logisch dat ook

Durft de vakbeweging het roer om te gooien en vol in te

de sociale paragraaf, waar de vakbeweging terecht op

zetten op de noodzakelijke versteviging van de machtsba-

hamert, stukloopt. Dat zet de klimaatpolder onder druk. De

sis in bedrijven en instellingen? Of blijven die investeringen

vakbeweging zit (nog) aan tafel bij het wankelende Kli-

beperkt, soms ook belemmerd door de misvatting dat sec-

maatakkoord. Maar er nadert een keuzemoment: doorgaan

tor en werkvloer identiek zijn?

en de schade beperken, of kappen?
Uitstappen kan niet zonder alternatief en ook niet zonder



druk – tegenmacht – vanuit de achterban, de machtsbasis

In de jaren ‘90 kiest de FNV voor een ‘smalle vakbeweging’.

van de vakbonden. Blijven trouwens ook niet: polderen zon-

Aandacht voor milieu hoort daar niet bij, op enkele beperk-

der sterke wortels resulteert in een reus op lemen voeten.

te activiteiten in SER-verband na. Maar het klimaat staat de

Nu de klimaatpolder onder druk staat, wordt de vakbonds-

laatste vijf jaar steeds urgenter op de maatschappelijke

positie in bedrijven en instellingen ook op dit onderwerp

agenda. De vakbeweging volgt, de aandacht voor duur-

urgent. Zonder sterke positie op de werkvloer géén struc-

zaamheid groeit.

turele druk op werkgevers en overheid, geen positie als

In algemene termen kiest de vakbeweging vóór een ambiti-

drijvende kracht achter ‘Just

Transition’1.

eus klimaatbeleid. Via samenwerking met milieuorganisaties

Maar de FNV aarzelt. Recent is de klimaatvisie van de bond

en met concrete standpunten die de sfeer van arbeid en

verwoord in een visiedocument. Activiteiten worden interna-

inkomen overstijgen. In beleidsdocumenten wordt ook de

tionaal, landelijk, regionaal, lokaal en sectoraal gepositio-

link met de achterliggende maatschappelijke verhoudingen

neerd. Voor vakbondsleden en werknemers in bedrijven en

gelegd: ‘Dat vraagt om drastische veranderingen in ons eco-

instellingen lijkt in dit concept nauwelijks een rol weggelegd.

nomische systeem en de wijze van produceren en consume-

Toch ervaren zij de sociale gevolgen van de energietransitie

ren. Daarin past ook het streven naar het verantwoord

aan den lijve. Zij kunnen bovendien, meer dan veel anderen,

omgaan met schaarse grondstoffen, het sluiten van kringlo-

>>>
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pen en het werken aan een meer circulaire economie. Een

missen: de ‘smalle’ – arbeid en inkomen – én de ‘brede’ –

duurzame economie is ook meer dan het realiseren van CO2

een leefbare planeet. ‘Breed’ en ‘smal’ zijn onlosmakelijk

(koolstofdioxide) reductie. Uiteindelijk betekent het een

met elkaar verbonden. En geen van twee is in goede han-

structurele verandering van de economie.’2

den bij bedrijven en de overheid. Opereren over de volle

Maar klimaatmaatregelen hebben ook grote directe gevol-

klimaatbreedte vergroot de kansen op een sociaal verant-

gen voor werknemers. Aan de ene kant: nieuwe sectoren

woorde transitie en voorkomt pleisters plakken.

komen op, bestaande groeien uit hun jasje. Dat leidt tot cow-

De grote uitdaging: de strijd voor een sociaal-rechtvaardi-

boybedrijven, onvoldoende mensen en vakmanschap, onvei-

ge klimaataanpak in een breder kader plaatsen, werkne-

lig werk, ongezond hoge werkdruk. Aan de andere kant sec-

mers bewust maken van de klimaatproblematiek, de daar-

toren die hun einde zien naderen. Denk aan alles wat met
kolen te maken heeft: de kolenoverslag, de kolencentrales,
het kolentransport per schip en per trein. Werknemers zien
hun bestaanszekerheid bedreigd. Voor ouderen dreigt na de
ww-periode minimumloon of minder. Een vakbeweging die
het afwentelen van de sociale gevolgen van klimaatbeleid en
energietransitie op werknemers niet adequaat pareert, is
geen knip voor de neus waard.






Moet de vakbeweging haar knopen tellen en alles zetten op

achter schuilgaande economische en politieke belangen,

de sociale kant van de klimaatmaatregelen: ‘lusten en lasten’

en de gevolgen voor hun werk. Want ook overleven op

en werkgelegenheid? Of is dat niet genoeg en moet ze bre-

deze planeet is werknemersbelang, en van hun kinderen en

der kijken? De FNV-benadering, hoewel niet altijd eenduidig,

kleinkinderen.

is vaak ‘smal’: ‘De focus van de FNV is dan ook gericht op de
effecten en belangen van klimaatbeleid en energietransitie
voor haar leden in sectoren en

organisaties.’3



Zo’n benade-

De vakbeweging kán een unieke rol spelen in de strijd voor

ring plaatst de FNV per definitie in een defensieve positie, en

effectieve klimaatmaatregelen. Die strijd is namelijk niet te

daarmee op achterstand: redden wat er te redden valt. De

winnen zonder de inzet van organisaties die weten hoe ze

fundamentele besluiten over klimaatkeuzes en -maatregelen

mensen moeten bereiken, betrekken, en mobiliseren. En

laat je over aan andere partijen. Maar de sociale impact daar-

dat is nu juist waar de vakbeweging goed in is. Wat ons ver-

van vloeit direct voort uit die keuzes.

der onderscheidt is de potentie om grip te krijgen op pro-

Beperking tot arbeid en inkomen bewerkt dat werknemers

ductieprocessen en zeggenschapsverhoudingen in bedrij-

de klimaatmaatregelen zelf als bedreiging gaan ervaren.

ven en instellingen via een sterke positie op de werkvloer.

Een eenzijdig op arbeid en inkomen gerichte vakbondsop-

Bovendien zijn veel vakbondskaderleden ook onderne-

stelling doet ook geen recht aan de bredere benadering

mingsraadslid. Ondernemingsraden hebben brede wettelij-

die de internationale vakbeweging voorstaat. Daar vormen

ke bevoegdheden op ‘milieu’, investeringen en de organi-

‘There are no jobs on a dead planet’, een ‘Just Transition’

satie van het werk. Bevoegdheden die verbonden kunnen

en ‘Decent Work’ een drie-eenheid.

en moeten worden met sociale aspecten zoals veilig en

Een eenzijdige milieufocus op inkomen, werk en opleiding

gezond werk. Dat maakt gezamenlijk met de vakbeweging

– en af en toe op veilig en gezond werk – is dus risicovol.

afdwingen van duurzaamheidsafspraken in bedrijven

Grote kans dat we daarmee beide vakbondsdoelstellingen

mogelijk, bijvoorbeeld over woon-werkverkeer.
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Ook pensioenfondsbesturen kunnen veel doen. De eerste



aanzet is er: het Internationaal Vakverbond (ITUC), waar

Hoe zou zo’n gemeenschappelijk klimaatprogramma van

ook de FNV deel van uitmaakt, agendeert het beleggen in

vakbeweging en milieuorganisaties eruit kunnen zien? Ik

duurzame projecten.

geef graag een voorzet.



Algemeen:

De werkgevers en de overheid, bij wie het klimaat níet in

• eigen reductiedoelstellingen formuleren per ‘klimaattafel’

veilige handen is, plaatsen de vakbeweging voor een cru-

en per sector, en maatregelen om die doelstellingen te

ciale keuze, die het verschil kan betekenen tussen winst en

halen;

verlies in het klimaatgevecht: reactief en defensief of proactief en offensief?
Op één onderwerp is de vakbeweging bedreven in proactief en offensief opereren: de CAO. Daar komen we met
een eigen voorstellenbrief, formuleren eigen CAO-eisen, stippelen de eigen actie- en onderhandelingsroute uit, en boeken resultaat. Kaderleden en vakbondsbestuurders wéten
dat als je afwacht, je de wedstrijd al half verloren hebt.

• lusten en lasten niet verhalen op werkenden, uitkeringsgerechtigden, gepensioneerden en kleine ondernemers;
• niet eenzijdig de focus op CO2, maar klimaat, milieu en
duurzaamheid integraal beetpakken;
• durf het taboe op ‘consumentisme’ en ‘grenzen aan de
groei’ te doorbreken;
• bronaanpak (emissiereductie, geen roofbouw op onze
planeet) gaat boven (tijdelijke) beschermingsprojecten.

Maar in De Haag opereert de FNV vooral defensief. Daar zijn
het ‘de anderen’ die de toon zetten en het speelveld bepa-

Concreet:

len. Meestal de overheid: die komt met de plannen, de FNV

• dividendbelasting – 2 miljard per jaar – voor 100% in kli-

reageert. Dat gebeurt óók in de klimaatpolder. We praten

maatplan en energietransitie steken;

mee, maar anderen slaan de maat. Je kunt je zelfs afvragen of

• stop het aanbestedingscircus, zet vol in op klimaatvrien-

de vakbeweging wel serieus genomen wordt in het klimaat-

delijk hoogwaardig OV, als alternatief voor vervuilend

debat. Want het is opvallend dat critici van het polderoverleg
primair aandacht besteden aan werkgevers en de overheid.
De vakbeweging komt in hun betogen niet eens voor.
Maar, in managementstaal: hier ligt een kans. Stel je voor:
de door winstbelang, concurrentie en marktwerking gedreven werkgevers en overheid helemaal zat, lanceren milieu-

vliegen en autorijden;
• beperk het wegverkeer (27% van de CO2-uitstoot), kies
niet voor extra asfalt. Rekeningrijden helpt;
• beperk woon-werkverkeer door thuiswerken en OV-faciliteiten.
• reduceer de doorgeschoten logistiek, die een direct

organisaties en vakbeweging op eigen kracht een klimaat-

gevolg is van de (inter)nationale concurrentierace;

plan. Daarin worden ook, maar binnen een breder kader,

• harde klimaatdoelen, ook voor lucht- en zeevaart;

sociaal-rechtvaardige en werkbare alternatieven geformu-

• arbeidstijdverkorting en vroegpensioen bij het maatwerk-

leerd voor werknemers, zzp’ers en kleine ondernemers vanwege de impact van klimaatbeleid op hun bestaan. Met alle

instrumentarium voor Just Transition;
• geef zelf het goede voorbeeld!

beschikbare kennis (óók in de vakbeweging) moet dat
mogelijk zijn. Op die manier profileren we ons als dé organisaties bij wie het klimaat wél in goede handen is. Zo’n
eigen klimaatplan is inzet en toetsingskader bij gesprekken
en confrontaties met de werkgevers en overheid. Het geeft
offensief vorm aan een ‘sociale klimaatagenda’, en daarmee aan draagvlak.

Noten
1 Het ‘Just Transition Centre’ is door de Internationaal VakVerbond (ITUC) in
2016 opgericht om ervoor te zorgen dat werknemers en vakbonden een
plek aan tafel krijgen bij de gesprekken in de overgang naar een duurzame samenleving.
2 ‘FNV visie klimaatbeleid en energietransitie’ – oktober 2018 – blz. 4.
3 Idem.
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Bond en OR moeten
meer samenwerken



In oktober stond in een bijzondere

primaat om een CAO af te sluiten. Wel

gelegenheidsafspraken tot en met

algemene vergadering van de BVMZ

zorgde de Wet op de ondernemings-

brede scholingsafspraken.

(beroepsvereniging van medezeg-

raden ervoor dat ook de OR een

En bovendien, stel dat voortaan

genschapsprofessionals) het thema

gesprekspartner van de werkgever

arbeidsvoorwaarden alleen nog met

‘Arbeidsvoorwaarden wie gaat er (nog)

werd. En dus een speler in het krach-

de OR worden afgesproken en er geen

over’ centraal. Er kwamen zo’n hon-

tenveld van de arbeidsverhoudingen.

vakbonden meer zijn. Wie reageert er

I

derd OR-leden, OR-opleiders, vak-

dan nog op wetgevingsvoorstellen

bondsbestuurders, vertegenwoordi-



van het kabinet die gevolgen hebben

gers van werkgevers(organisaties) en

De afgelopen jaren is er echter een

voor arbeidsvoorwaarden, op voor-

de wetenschap bij elkaar om hierover

verschuiving gaande. Mede als gevolg

stellen voor herziening van het ont-

in debat te gaan.

van de dalende organisatiegraad van

slagrecht, of op voorstellen voor loon-

De zoektocht naar de rol van vakbon-

bonden en de daarmee gepaard

dispensatie voor arbeidsgehandicap-

den zie je zolang bonden bestaan.

gaande representativiteitsvraag, zoe-

ten? Kortom, zonder een bedrijfsover-

Bouwen ze aan heel Nederland en zijn

ken werkgevers naar andere mogelijk-

stijgende werknemersorganisatie zal

ze sterk in de Stichting van de Arbeid

heden om arbeidsvoorwaarden af te

het er voor de werkenden niet beter

en de SER, of profileren ze zich in

sluiten. Dan komt al snel de onderne-

op worden.

arbeidsorganisaties? Kiezen ze voor

mingsraad in beeld. Bedrijven als

Daarnaast is onderhandelen over

een centraal akkoord, of werken ze

Jumbo, Action en Gall & Gall hebben

arbeidsvoorwaarden lastig als je

aan de organisatiegraad in de onder-

de afgelopen tijd een arbeidsvoor-

afhankelijk bent van de werkgever.

neming? En hoe gaan ze om met de

waardenregeling (AVR) met de OR af-

Durf en kan je je hard opstellen tegen

ondernemingsraad?

gesloten. Maar een AVR is geen CAO,

degeen die jouw loon betaalt? En

De Wet op de CAO uit1927 evenals

zowel inhoudelijk als de wijze waarop

welke middelen heeft de OR als er

de Wet op de AVV (1937) geven tot

deze tot stand komt. Laten we niet

onenigheid is? Staken kan niet. De

op de dag vandaag vakbonden het

het belang onderschatten van de

wisselende samenstellingen van de

extra thema’s die in een CAO worden

ondernemingsraden maken hem tot

opgenomen. Afspraken die verder

slot ook kwetsbaar om te onderhan-

gaan dan de onderneming, van werk-

delen.

Jaap Jongejan is directeur van SBI Formaat en
voorzitter van de BVMZ.
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veel aan om mensen in beweging te

toraal samenwerkt? Daarbij kun je

De roep naar meer maatwerk en flexi-

krijgen. Wie herinnert zich niet de

denken aan regionale arbeidsvoor-

biliteit komt van zowel werkgevers als

schoonmakersacties, of de acties voor

waarden, maar vooral over afspraken

werknemers. Dat geldt ook voor de

verhoging van de jeudlonen? Het staat

over ontwikkeling, over leren, en over

discussie over vernieuwing. Het aan-

buiten kijf dat door vakbondsmacht

arbeidspools in de regio. Ook kan er

passen aan wat organisaties en werk-

zowel de schoonmaker als de jongere

meer worden samengewerkt met

nemers willen is moeilijk invulbaar. En

beter af is dan voorheen.

ondernemingsraden bij de totstandkoming van arbeidsvoorwaarden, zo-

dan hebben we het alleen nog maar
over diegene die onder de CAO val-



dat er een combinatie is van maat-

len. Wat te doen met bijvoorbeeld de

Vakbonden zijn en blijven nodig. Vol-

schappelijke landelijke thema’s met

flexibele contracten, zzp’ers, nieuwe

gens het Sociaal Cultureel Planbureau

vraagstukken in de onderneming.

vormen van samenwerken, werken-

is het vertrouwen van burgers in vak-

Wellicht zou de bond advies kunnen

den in de platformeconomie, coöpe-

bonden nog steeds het hoogst van

inwinnen bij de OR voordat de CAO-

raties, en payroll-bedrijven?

alle instituties. Maar er is wel behoef-

onderhandelingen beginnen, of, nog

Niet alleen bij werkgevers die alterna-

te aan vernieuwing. De CAO zal meer

een (flinke) stap verder, zou de OR de

tieven voor het CAO-overleg zoeken is

moeten passen bij de context van de

opdrachtgever van de bonden kunnen

er onvrede over de opstelling van vak-

organisatie en de behoefte van de

zijn om de CAO af te sluiten.

bonden, ook bij werknemers is dat het

werkenden. Aan de ene kant zijn men-

geval. Zo hebben we in het onderwijs

sen in staat om goed voor zichzelf te



gezien dat PO in actie veel mensen op

zorgen en aan de andere kant zijn er

De afgelopen jaren is er een aantal

de been heeft gekregen die ontevre-

mensen die bescherming nodig heb-

arbeidsvoorwaardenregelingen tot

den waren over hun arbeidsvoorwaar-

ben. Dat vraagt om andere CAO’s, om

stand gekomen zonder vakbonden.

den. Maar tegelijkertijd zien we dat

betrokkenheid van alle werkenden.

De vraag of dit een hype is of een

deze vernieuwers een bond op moeten

Daarbij kan ook gedacht worden aan

trend kan pas later met zekerheid

oprichten, omdat dat de enige moge-

meer regionale samenwerking. Waar-

benantwoord worden. Voor de BVMZ

lijkheid biedt om aan het institutionele

om nog ondernemings- en bedrijfs-

is het duidelijk dat de samenwerking

arbeidsvoorwaardenspel in het onder-

tak-CAO’s als je in de regio intersec-

tussen vakbonden en de onderne-

wijs mee te doen. Anderzijds doen vak-

mingsraden van groot belang is. De

bonden er in sommige sectoren ook

samenwerking die we wel vaak zien bij
reorganisaties en sociale plannen, zou
ook veel meer op CAO-gebied plaats
moeten vinden. Om een eigentijds,
evenwichtig pakket arbeidsvoorwaarden te maken, is het geen slecht idee
de oude CAO weg te gooien. Begin
een keer opnieuw, zet alles op 0,
maak afspraken die passen bij de huidige tijd en omschrijf ze in de taal van
vandaag. Het verhoogt de betrokkenheid. Dat is in het belang vakbonden,
ondernemingsraden en werkgevers.
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Rechten werknemers uitgekleed

De OR mag geen arbeidsvoo



en vakbond ingebed te zijn in een democratisch proces. Bijvoorbeeld het ophalen van CAO-voorstellen, het stemmen
daarover en het verwerpen of accorderen van een onder-



handelingsresultaat. De werknemers stellen de CAO vast.

       

De vakbond heeft het onderhandelen voor werknemers in

   

primaire arbeidsvoorwaarden, is de door wetgeving en his-

      

torie geschraagde partij en wordt door de leden (tegen-


Steeds vaker hoor je dat werkgevers geen CAO meer met

S

de bond, maar met de OR afsluiten. Voorbeelden als Gall

wetgeving en statuten staan. De vakbond gaat dus over

woordig vaak ook niet-leden) aangestuurd.


En de OR? Welke bevoegdheden heeft hij als het gaat om
arbeidsvoorwaarden? In de Wet op de ondernemingsraden

&Gall, Jumbo en Action worden breed uitgemeten. Ande-

(WOR) staat wel wat over arbeidsvoorwaarden. In artikel 28

re ondernemers raken geïnteresseerd, en vakbondsbe-

staat dat de OR de naleving van arbeidsvoorwaarden bevor-

stuurders krijgen vaker dreigementen naar hun hoofd

dert. Dat is een belangrijke taak, maar toezien op naleving is

geslingerd dat de werkgever met de OR een deal zal sluiten

natuurlijk heel wat anders dan zelf een CAO afsluiten. Wel

als ze dwars blijven liggen.

heeft de OR instemmingsrecht over enkele arbeidsvoorwaar-

Maar mag dat wel, een CAO met de OR afsluiten? De Wet

den. Dat is geregeld in artikel 27. Zo zien we de onderwer-

CAO geeft aan dat een CAO alleen afgesloten kan worden

pen pensioen-, werktijden- en winstdelingsregeling (waar

door een vakbond die dat in de statuten heeft opgenomen

komt dat nog voor?), een spaarregeling en een belonings- of

(artikel 2). De vakbond is een vereniging van leden die

functiewaarderingsysteem voorbij komen. Maar dat instem-

namens die leden onderhandelt (artikel 1). De werknemers

mingsrecht vervalt als deze zaken in de CAO zijn geregeld.

hebben in wezen de vakbond opdracht gegeven om

Dat heet het primaat van de CAO: de OR mag zich niet met

namens hen collectieve onderhandelingen te voeren. Werk-

de arbeidsvoorwaarden bemoeien waar al afspraken over

nemers gebruiken daarvoor hun recht uit de Grondwet

zijn gemaakt in de CAO.

(artikel 8) om zich collectief te mogen organiseren en als

Op de OR-agenda staan wel secundaire en tertiaire arbeids-

leden en kaderleden vakbondsactiviteiten te mogen ont-

voorwaarden, als de ondernemer bijvoorbeeld het perso-

plooien in een onderneming.

neelshandboek wil herzien. Vele andere arbeidsvoorwaar-

Verder moet de vakbond onafhankelijk zijn, een rechtsper-

delijke onderwerpen, bijvoorbeeld een auto-van-de-zaak-

soon zijn en een vakbond mag actie voeren. Ook dient het

regeling, is een regeling die de ondernemer eenzijdig vast-

proces van arbeidsvoorwaardenvorming van werknemers

stelt en de werknemers oplegt. Vakbond of OR hebben
daar geen formele inspraak in. Nu kan de ondernemer wel
aan het personeel en de OR vragen wat zij ervan vinden,

Niko Manshanden is adviseur medezeggenschap FNV.

maar meepraten is geen wettelijke medezeggenschap. De
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orwaardenregeling afsluiten
OR gaat dus niet over primaire arbeidsvoorwaarden en

De OR mag dus geen CAO afsluiten. Dat weten werkgevers

slechts over enkele secundaire zaken.

ook wel, en daarom noemen ze het een arbeidsvoorwaardenregeling (AVR). Een AVR is van oudsher een schriftelijke



aanvulling op primaire arbeidsvoorwaarden, op een CAO of

Er is nog een belangrijk punt om een CAO af te kunnen slui-

arbeidsovereenkomst die voor de hele onderneming of

ten: de bevoegdheid om te kunnen onderhandelen. De OR

een groep van werknemers geldt. Een AVR bevat regelingen

is een raad van de onderneming en overlegt met degene met

in de onderneming over secundaire of tertiaire arbeidsvoor-

de hoogste zeggenschap in de onderneming. Dat staat in

waarden. Op enkele uitzonderingen na waar instemming van

artikel 23 van de WOR waar de over-

de OR voor is vereist, mag een werk-

legvergadering is geregeld. Nergens

gever die zelf aan werknemers

staat dat de OR met de bestuurder

opleggen, zoals de al gememoreer-

onderhandelt. Natuurlijk, tijdens de

de auto-van-de-zaak-regeling. De

overlegvergadering kunnen er discus-

AVR’en van Jumbo en consorten lij-

sies ontstaan over bijvoorbeeld re-

ken echter op een CAO, verkopen

organisaties die soms kunnen lijken

zich als CAO en gaan over zaken van

op onderhandelingen, maar daar is

een CAO. Dat kan niet. Het zijn feite-

geen wettelijke basis voor. Onder-

lijk eenzijdig door de werkgever

handelen in het spraakgebruik is iets

opgelegde arbeidsvoorwaarden.

anders dan als officiële onderhande-

Dat geroepen wordt dat de OR daar

lingspartij te boek staan.

zijn handtekening onder heeft gezet

De OR is gekozen door de werkne-

is niet relevant voor het al dan niet

mers, net als een gemeenteraad

geldig zijn van de AVR. Het is

gekozen is door de inwoners. De OR

gewoon een trucje om het aan de

is ook geen vereniging, en is niet

buitenwereld verkocht te krijgen.

onafhankelijk. De OR-leden zijn in
dienst van de ondernemer, loonafhankelijk en kunnen bloot-



gesteld worden aan de (soms grillige) gedragingen en reac-

Omdat de OR niet mag onderhandelen, lijken de werkge-

ties van een ondernemer. Dat is geen gelijke positie. Verder

vers een maas in de Wet op de ondernemingsraden te heb-

kan de OR wel zijn handtekening zetten onder een advies of

ben gevonden om ze die bevoegdheid toch te geven. De

als reactie op een instemmingsaanvraag, maar dat is in het

WOR geeft de mogelijkheid om bevoegdheden van de OR

kader van de WOR. De OR is echter geen rechtspersoon en

uit te breiden middels artikel 32, de ondernemingsover-

heeft buiten de WOR geen tekenbevoegdheid. De OR is dan

eenkomst, ook wel convenant genoemd. Voor menig AVR

ook geen contractpartij. Kortom, de OR kan niet onderhan-

is inderdaad een convenant gesloten waarin staat dat de

delen, gaat niet over primaire- en vele secundaire arbeids-

OR zich over primaire arbeidsvoorwaarden mag buigen. De

voorwaarden en is zelfs ook geen contractpartij.

OR mag vakbond spelen. Vergeten wordt echter dat deze
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bypass niet kan. Een convenant van de WOR is niet bedoeld

voorbeeld rond werktijden (een langere, normale werkdag)

om het vakbondswerk en de werknemersrechten over te

en slechtere roosters. En overwerkvergoedingen worden

nemen. Zo is de reikwijdte van artikel 32 vanaf 1975 in het

verminderd en/of worden er lagere loonschalen ingevoerd.

Haagse besproken en beperkt. Een convenant kan wel

Omdat een AVR, besproken met de OR, geen rechtskracht

gebruikt worden voor uitbreiding van bevoegdheden als

richting de individuele arbeidsovereenkomst (IAO) heeft,

het om secundaire arbeidsvoorwaarden gaat. Of onderwer-

heeft de ondernemer een probleem. Voor doorwerking in

pen rond het adviesrecht, het enquêterecht en procedures

de IAO moet elke werknemer zelf nog voor akkoord teke-

en/of faciliteiten. Dat is de richtlijn. Maar een convenant is

nen. Als vakbonden horen we daar alarmerende geluiden

niet bedoeld om de OR bevoegdheden te geven over taken

over. We horen over intimidatie en over ‘zachte dwang’

waar hij helemaal niet voor is opgericht. Je sluit toch ook

waarmee werknemers verzocht worden te tekenen. Anders

geen convenant om de OR bekeuringen te laten uitschrijven

loopt hij of zij zelfs de karige loonsverhoging van 1% mis en

aan werknemers die verkeerd parkeren?

kan hij of zij bijvoorbeeld fluiten naar verlenging van het tijdelijk contract of de uitzendbaan.






Na de eerste CAO in 1905, de Wet CAO in 1927 en later de
Wet AVV (1937) lijkt het alsof ondernemingen met een AVR
de CAO-wetgeving willen omzeilen. Ze willen de vakbonden
buiten de deur houden en werknemers een slechter
arbeidsvoorwaardenpakket opleggen. Ik zag een AVR met
een looptijd van vijf jaar die stilzwijgend nog eens vijf jaar
kan worden verlengd. Daar zit de werknemer dan tien jaar

Het is dus duidelijk dat de OR die zogenaamd over primaire

aan vast zonder voor zichzelf op te kunnen komen.

arbeidsvoorwaarden onderhandelt geen enkele wettelijke

Er doemt een beeld op dat werknemers zich niet meer

poot heeft om op te staan. Ook zijn er tal van internationale

mogen organiseren via een vakbond en dat die vakbond niet

verdragen die dat ondersteunen, zoals ILO-verdragen (Inter-

meer namens hen kan onderhandelen. De Grondwet lijkt

national Labour Organization), het Europees Verdrag voor de

met voeten te worden getreden. Werkgevers vinden steeds

Rechten van de Mens (EVRM) en het Europees Sociaal hand-

meer wegen om de klok voor werknemers ruim honderd jaar

vest (ESH). In bijvoorbeeld België en Duitsland is het dan ook

terug te zetten. We kennen al de schijnzelfstandige zonder

onmogelijk dat de ondernemingsraad over een CAO, of iets

pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidverzekering, en

wat daar op lijkt, onderhandelt. Maar in het werkgevers-

de pakjesbezorger met het stukloon. Nu komt daar ook de

vriendelijke klimaat dat in Nederland heerst worden onder-

AVR-werknemer bij. Werknemers gaan daarbij terug naar de

nemer en OR geen strobreed in de weg gelegd.

tijd voordat er CAO’s bestonden, naar het rauwe kapitalisme
zonder bescherming van en rechten voor werknemers.



Voor ons als vakbonden is dat onacceptabel. We zullen niet

Met de AVR lijkt de OR tegen de vakbonden te worden uit-

alleen de werknemers steunen die grote moeite hebben

gespeeld en de werknemers zijn de dupe. In plaats van

met de AVR en weigeren te tekenen voor de doorwerking

3,5% loonsverhoging waar vakbonden zich hard voor

naar de IAO, maar willen ook een uitspraak over de rechts-

maken, wordt het een door de ondernemer opgelegde ver-

geldigheid van dit fenomeen. De politiek zou hier een stok-

hoging van 1%. Bedrijven zijn dan goedkoper uit. Ook op

je voor moeten steken. En als dat niet lukt, dan ligt toetsing

andere punten worden verslechteringen doorgevoerd, bij-

bij de rechter voor de hand.

MARAT
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Brokkelt het
poldermodel
af?



 

 
Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft Nederland een reeks

S

Voorwaarde voor deze positieve functies is wel dat er een

aan instituties op het terrein van arbeidsverhoudingen opge-

machtsbalans is tussen werkgevers en vakbonden en dat

tuigd, zoals de Sociaal-Economische Raad (SER), de Stichting

beide partijen bereid zijn om naast hun eigenbelang ook de

van de Arbeid (StvdA), het CAO-stelsel dat het overgrote

belangen van de andere partij(en) en het algemeen belang

deel van de arbeidsmarkt dekt, en het stelsel van onderne-

in het oog te houden en compromissen te sluiten.

mingsraden. In wat vaak het poldermodel wordt genoemd,

Hoe goed functioneert dit poldermodel anno 2018 nog?

overleggen en onderhandelen de werkgeversorganisaties,

We hebben nog steeds dezelfde SER en StvdA en het CAO-

de vakbonden en soms de overheid over het sociaalecono-

stelsel dekt nog steeds rond bijna vier op de vijf werkne-

misch beleid en de arbeidsvoorwaarden, resulterend in

mers. Tegelijkertijd hebben zich geleidelijk belangrijke ver-

adviezen, sociale akkoorden en jaarlijks honderden CAO’s.

anderingen voorgedaan in de feitelijke werking van deze

Het poldermodel is lang beschouwd als een goede manier

instituties en de uitkomsten die zij produceren. Op langere

om draagvlak te creëren voor gezamenlijk beleid en maat-

termijn dreigt hierdoor het fundament onder het polder-

schappelijke conflicten te minimaliseren. Het werd in de

model te eroderen.

jaren ’90 ook geroemd om haar bijdrage aan een succesvolle balans tussen economische en sociale uitkomsten.


Een belangrijke verandering in het poldermodel is de verschuiving van de machtsbalans tussen werkgevers en vak-

Paul de Beer en Maarten Keune zijn verbonden aan het AIAS-HSI, Universiteit van Amsterdam. Deze bijdrage is grotendeels gebaseerd op P. de
Beer & M. Keune, ‘De erosie van het poldermodel’. In: Mens en Maatschappij 2018, 93 (3): 231-260.

bonden. Dit uit zich in zowel de interactie tussen de twee
als de uitkomsten die deze interactie oplevert. Hierin kan
een aantal elementen worden onderscheiden.
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1. Loonmatiging

de inflatie en in sommige gevallen zelfs nominaal verlaagd.

Sinds eind jaren ’70 zijn de reële CAO-lonen per saldo niet

De beleggingsrisico’s en de gevolgen van de stijgende

meer gestegen, waardoor zij steeds verder achterop zijn

levensverwachting moeten geheel door de deelnemers

geraakt bij de ontwikkeling van de productiviteit. Dit kan

(werknemers en gepensioneerden) zelf worden gedragen.

men interpreteren als een aanwijzing dat de vakbonden
aan macht hebben ingeboet ten opzichte van de werkge-

4. Moeizame CAO-onderhandelingen

vers.

Recent zien we dat de CAO-onderhandelingen steeds moei-

2. Geleidelijke aftocht van het vaste contract

worden ondertekend door de grootste vakbond FNV

Al sinds de jaren ‘70, maar vooral recentelijk neemt het

(en soms evenmin door het CNV). Volgens werkgevers-

aandeel van flexibele contracten en zzp’ers in de totale

vereniging AWVN zouden sinds 2015 74 CAO’s waar 1,5

werkgelegenheid toe. Vandaag de dag heeft rond de

miljoen werknemers onder vallen zijn afgesloten zonder

35-40% van de werkenden geen standaardcontract voor

de FNV. Deze ontwikkeling duidt erop dat werkgevers

onbepaalde tijd. Werkgevers wentelen zo de risico’s en

minder bereid zijn concessies te doen aan de (gevestigde)

onzekerheden in de arbeidsmarkt steeds meer af op de

vakbeweging en eerder geneigd zijn te accepteren dat

schouders van de werknemers. Het leidt tot een vermin-

er (vooralsnog) geen CAO tot stand komt of een CAO

dering van werkzekerheid voor een groeiende groep wer-

waarvoor het draagvlak aan werknemerskant beperkt is.

kenden en gaat in veel gevallen gepaard met slechtere

Blijkbaar menen werkgevers dat een CAO die door alle

arbeidsvoorwaarden, doordat flexwerkers doorgaans

grote vakbonden is ondertekend, minder dan in het verle-

slechter worden betaald en minder aanspraak maken

den nodig is om stabiliteit en arbeidsrust te garanderen.

op voorzieningen die gebonden zijn aan senioriteit (pen-

Een aantal bedrijven (onder andere Jumbo, Action en Gall

sioenopbouw, scholing). En de groei van flexwerk en

& Gall) heeft er inmiddels ook voor gekozen om in het

zzp’ers zet de arbeidsvoorwaarden van de werknemers

geheel geen CAO meer af te sluiten met de vakbonden,

zamer verlopen en dat het vaker voorkomt dat CAO’s niet

met een vast contract onder druk, doordat zij concurren-

maar een arbeidsvoorwaardenregeling op te stellen waar-

tie ondervinden van flexwerkers.

over wordt overlegd met de ondernemingsraad of die
wordt voorgelegd aan het gehele personeel. Hiermee zijn

3. Onzeker pensioen

CAO’s van overeenkomsten waarin de belangen van werk-

Hoewel de hoofdlijnen van het stelsel van aanvullende

gevers en werknemers gebalanceerd tegen elkaar worden

pensioenen nog altijd ongewijzigd zijn, is er de facto geen

uitgeruild steeds meer verworden tot instrumenten waar-

sprake meer van een pensioenstelsel dat een bepaalde

mee allereerst de belangen van de werkgevers worden

pensioenuitkering garandeert. Doordat de dekkingsgraad

gediend.

van de meeste pensioenfondsen in de afgelopen tien jaar
onder de grens is gezakt waarboven de pensioenen
kunnen worden geïndexeerd, zijn veel pensioenen al jaren niet meer
aangepast aan
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In de verhouding tussen de sociale partners enerzijds – in het

Wat verklaart nu deze ontwikkelingen? Hier kan onder-

bijzonder de vakbeweging – en de overheid op nationaal

scheid gemaakt worden tussen externe factoren, die buiten

niveau anderzijds hebben zich sinds de jaren ‘80 ook belang-

het poldermodel zijn gelegen, en interne factoren, die de

rijke ontwikkelingen voorgedaan. De (neo)liberale koers die

dynamiek van het overlegmodel zelf betreffen.

vanaf dat moment dominant is geweest, kenmerkt zich

Bij de externe factoren gaat het vooral om de metamorfose

onder meer door bezuinigingen op publieke voorzieningen

die de arbeidsmarkt in de afgelopen decennia heeft onder-

(in het bijzonder de sociale zekerheid), bevordering van

gaan. De arbeidsmarkt die zich kenmerkte door een stan-

marktwerking en concurrentie, verzelfstandiging en privati-

daardbaan, een standaardwerknemer en een standaardar-

sering van overheidsbedrijven, relatieve verlaging van het

beidsorganisatie is steeds meer veranderd in een gefrag-

minimumloon en verhoging van de pensioenleeftijd. De

menteerde en gedifferentieerde arbeidsmarkt. Door de

werkgevers hebben deze beleidsrichting over het alge-

groei van deeltijdwerk, flexwerk en zzp’ers heeft nog slechts

meen van harte gesteund, maar de vakbeweging

een derde van de werkenden een standaardbaan. Nog min-

beschouwt ze als een aantasting van elementaire sociale

der dan één op de tien werkenden is een mannelijke kost-

rechten. Zij heeft zich er vaak heftig tegen verzet, aan de

winner met een partner zonder betaald werk. Hoewel nog

overlegtafel of op straat. Het tempo van de hervormingen

altijd 68% van de werknemers in dienst is van een bedrijf of

is daardoor vaak wel afgeremd, maar de richting meestal

instelling met 100 werknemers of meer, bieden die grote

niet. De continuïteit van centraal overleg gaat kortom

organisaties veel minder stabiliteit, loopbaanperspectieven

gepaard met een tanende invloed van de vakbeweging op

en continuïteit dan in het verleden, door de vele reorganisa-

het overheidsbeleid.

ties, fusies, overnames en dergelijke.

De Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid

De interne factoren betreffen zowel ontwikkelingen aan vak-

produceren onverminderd een gestage stroom aan rappor-

bondskant als aan werkgeverskant en de interactie tussen

ten en adviezen, maar het heeft er alle schijn van dat de

beide. De duidelijkst zichtbare trend is de gestage daling van

invloed van beide instituten op de hoofdlijnen van het soci-

de organisatiegraad van de vakbeweging. Rond 1980 was

aaleconomisch beleid afneemt. De eensgezinde adviezen

nog één op de drie werknemers lid van een vakbond, in 2018

die de SER de afgelopen jaren uitbracht, betroffen veelal

is dit nog maar één op de zes à zeven. De meest geopperde

thema’s die niet tot de kern van het werkterrein van de socia-

verklaring is dat de wervingskracht van de vakbeweging is

le partners behoren en waarbij ook andere maatschappelijke

afgenomen door de hierboven beschreven transformatie van

organisaties werden betrokken: energiebeleid, zorgbeleid,

de arbeidsmarkt. Maar ook onder de standaardwerknemers

woningmarkt en het techniekpact. Maar op haar kerntaken

met een standaardbaan (autochtone mannen met een vaste

verkeren de polderinstituties in een impasse en de bonden

voltijdbaan) is het aantal vakbondsleden gedaald. Dit heeft

en werkgevers zijn steeds minder in staat consensus te berei-

onder andere te maken met het feit dat de groeiende diver-

ken over de sociaaleconomische kernthema’s, zoals het pen-

siteit van de arbeidsmarkt het steeds lastiger maakt voor de

sioenstelsel of het ontslagrecht. Als gevolg hiervan neemt

vakbeweging een eenduidige koers te varen die brede groe-

ook hun gezamenlijke (maar niet per se hun afzonderlijke)

pen aanspreekt.

invloed op het overheidsbeleid af.


Aan werkgeverskant is ogenschijnlijk sprake van meer stabiliteit. De organisatiegraad aan werkgeverskant – uitgedrukt als het percentage werknemers dat werkt bij een
bedrijf dat is aangesloten bij een werkgeversorganisatie –
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ligt naar schatting tussen 60% en 80%, dus veel hoger dan

hiervoor is dat alle drie de actoren accepteren dat het pol-

aan vakbondskant. Bovendien lijkt de organisatiegraad

dermodel alleen legitiem kan voortbestaan als het zowel

onder werkgevers redelijk stabiel te zijn. Niettemin is er

evenwichtig is als positieve uitkomsten genereert. Het

ook bij werkgevers een probleem rond de representativi-

moet evenwichtig zijn in de zin dat de actoren in het pol-

teit. Van de kleinste bedrijven (tot 10 werknemers) is veel

dermodel bereidheid tonen niet hun eigen belangen voor-

minder dan de helft aangesloten bij een brancheorganisa-

op te stellen, maar een breder algemeen belang na te stre-

tie, waardoor het midden- en kleinbedrijf is onderverte-

ven. Het moet positieve uitkomsten genereren om zijn

genwoordigd aan werkgeverszijde.

maatschappelijke legitimiteit te behouden en een superi-

Bovendien lijkt het gezag van de centrale organisaties te

eur alternatief te zijn voor een situatie zonder polderinsti-

tanen. Vooral grote, multinationale ondernemingen volgen

tuties.

veelal hun eigen koers en laten zich niet automatisch leiden

Een meer evenwichtig poldermodel zal ook evenwichtiger

door richtlijnen van VNO-NCW en AWVN of centrale afspra-

uitkomsten (moeten) produceren ten aanzien van lonen,

ken in de Stichting van de Arbeid. Tegelijkertijd lijken ook de

ongelijkheid, flexibiliteit, productiviteit en sociale innovatie.

verschillen en tegenstellingen tussen grote en kleine bedrij-

Dit vereist vooral meer vertrouwen en consensus tussen

ven en tussen exportgerichte en binnenlands georiënteerde

werkgevers en werknemers op sectorniveau, opdat zij zich

bedrijven toe te nemen. Deze groeiende diversiteit maakt

gezamenlijk inspannen om niet alleen de koek te verdelen

het voor werkgeversorganisaties lastiger om een eenduidig

maar ook om de koek te vergroten en duurzamer te maken.

beleid te voeren en alle leden tevreden te stellen.
Als uitvloeisel van de geschetste ontwikkelingen aan vak-



bondszijde en aan werkgeverszijde zijn ook de onderlinge

Een verdere bedreiging voor het voortbestaan van het pol-

verhoudingen tussen de onderhandelaars aan werkgevers-

dermodel is het afnemende lidmaatschap van de vakbon-

en vakbondskant verslechterd. Het wantrouwen is toege-

den. Als de trend zich doorzet, zal het ledental vroeger of

nomen. Werkgevers verwijten vakbondsbestuurders vast te

later onder een niveau zakken waarbij het niet meer van-

houden aan achterhaalde en te dure verworven rechten.

zelfsprekend is dat vakbonden deel kunnen nemen aan de

Vakbondsbestuurders op hun beurt verwijten werkgevers

polderinstituties. Dit zou een reden moeten zijn om ook na

onder het mom van modernisering vooral verslechtering

te denken over alternatieve methoden om het belang van

van arbeidsvoorwaarden na te streven en ondertussen via

de verschillende vakbonden te bepalen, bijvoorbeeld via

allerlei constructies CAO-afspraken te omzeilen.

algemene vakbondsverkiezingen. Maar vakbonden moeten
zeker ook meer leden werven, beter aansluiten bij de be-



langen van werknemers en samenwerken met sociale

Hoe lang kan dit proces van erosie van het poldermodel

bewegingen.

doorgaan? Leidt het tot het einde ervan? Het lijkt erop dat

Tegelijkertijd zouden de werkgevers(organisaties), nu zij zo’n

het voor alle betrokken partijen minder interessant wordt om

groot machtsoverwicht hebben, zich moeten afvragen of zij

de huidige institutionele configuratie in stand te houden

uiteindelijk niet meer belang hebben bij een machtseven-

omdat ze die minder nodig hebben (werkgevers) of er min-

wicht met de vakbeweging, om daarmee de traditionele

der uit kunnen halen (vakbonden). Daarnaast lijkt het polder-

voordelen van het poldermodel voor de economie en voor

model beduidend minder positieve uitkomsten te genereren

de sociale verhoudingen in ons land – die ook in hun belang

in de zin van gelijkheid, voldoende goede banen en produc-

zijn – in stand te houden. Hetzelfde geldt voor de overheid,

tiviteitsgroei.

die zich af moet vragen wat de gevolgen zullen zijn van een

Is de terugkeer naar een evenwichtiger poldermodel met

maatschappij zonder consensus en met steeds verdergaande

betere uitkomsten mogelijk? De belangrijkste voorwaarde

arbeidsmarktfragmentatie en groeiende ongelijkheid.

henk strating
Oprichter van HS Arbeidsvoorwaarden | CAO-advies en onderhandelingen
www.hsarbeidsvoorwaarden.nl
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Het onvermijdelijke einde
van het poldermodel





Precies een jaar geleden beschreef ik in Zeggenschap mijn

P

over hen werd terecht veelvuldig gememoreerd hoe

herinneringen aan het historische weekje in november 1982,

belangrijk zij waren geweest voor en in de polder.

dat uitmondde in het Akkoord van Wassenaar. De grondleg-

Dat akkoord kon er komen, ondanks dat de overlegecono-

ger aan werkgeverszijde van het akkoord, VNO-voorzitter

mie (zoals het toen heette) al vanaf de jaren ‘70 zo goed als

Chris van Veen, is in 2009 overleden, dit jaar volgden toen-

stilgevallen was. Alleen in 1972 werd een centraal akkoord

malig premier Ruud Lubbers en toenmalig FNV-voorzitter

gesloten, dat echter in de praktijk al snel onderuit ging, de

Wim Kok. Alle drie maakte ik ze tientallen keren mee in de

SER was vaker verdeeld dan ooit, er waren veelvuldig sta-

vergaderingen van het centraal overleg, later Voor- en

kingen, de werkgevers probeerden vergeefs af te komen

Najaarsoverleg geheten. Dat centraal overleg in de grote

van het vernietigende systeem van de automatische prijs-

zaal van de SER, met zijn drukte, gespannen verwachtingen,

compensatie en de politieke polarisatie ging onder het

de tientallen journalisten met hun flitsende camera’s bij bin-

kabinet-Den Uyl naar een hoogtepunt.

nenkomst en de gezamenlijke persconferentie in een benedenzaal achteraf, bestaat al tien jaar niet meer.



Vorig jaar vroeg ik een keer aan Ruud Lubbers wie nu het

Maar vanaf de eerste dag ergens in 1979, toen ik als jonge

initiatief had genomen voor de gesprekken in dat histori-

beleidsmedewerker arbeidsvoorwaardenbeleid mocht gaan

sche weekje van het Akkoord van Wassenaar. Hij zei me na

deelnemen aan het overleg in Stichting van de Arbeid, SER

enig nadenken: ‘Ik geloof dat het fair is om te zeggen dat

en het centraal overleg (dat laatste om een verslag voor de

dat Van Veen was’. Dat spoorde met mijn herinneringen,

VNO-achterban te schrijven), merkte ik dat, ondanks alle

maar de bijdragen van Kok en Lubbers zelf aan het akkoord

splijtende verschillen, alle partijen bleven hopen op betere

zijn er niet minder wezenlijk om. In de herdenkingsartikelen

tijden en zochten naar herstelmogelijkheden voor de overlegeconomie. De eerste adviseurs van hun voorzitters – mijn
directeur Jos Crijns, FNV-CAO-coördinator Frans Drabbe,

Jan-Willem van den Braak was van 1977-2013 werkzaam voor VNO-NCW,
onder andere als directeur Sociale Zaken. Hij is sinds 2015 voorzitter van
de Stichting SBI in Doorn.

CNV-man Gerrit Terpstra, NCW-directeur Herman Wijffels –
hadden nog steeds het heilige geloof in de waarde van het
gezamenlijke overleg op centraal niveau, dat met zoveel
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inzet na de oorlog was opgebouwd en zoveel sociaalecono-

meer decentraal bipartisme plus voortgaande afstemming

mische zegeningen voor Nederland had opgeleverd.

tussen overheid en sociale partners. Dat kreeg na het defini-

Het model kon bloeien binnen de context van die jaren. Er

tieve einde van het centrale maakbaarheidsgeloof begin

was consensus over de gewenste ordening van Nederland:

jaren ‘90 zijn definitieve beslag met de Nieuwe Koers en het

een liberale democratie, maar ingebed in goede collectie-

SER-advies Convergentie en Overlegeconomie.

ve voorzieningen en verzekeringen en met invloed van

En dat leverde ons vervolgens een unieke rally van polder-

sociale partners op het sociaaleconomisch beleid (tripartis-

akkoorden op, ook al werd in 1994 onverhoeds de advies-

me, ook wel corporatisme geheten). We waren wat dat
betreft volledig ‘baas in eigen huis’, Europeanisering van
beleid en globalisering waren nog ver weg. Er was ook
brede consensus over de concrete sociaaleconomische
doelstellingen: maximale economische groei, volledige
werkgelegenheid en redelijke inkomensverhoudingen (SER
1951). Bovendien werd het bestel politiek breed gesteund
onder de rooms-rode kabinetten-Drees en de confessio-





neel-liberale kabinetten daarna. Eigenlijk waren er, afgezien
van kleinere partijen (CPN en later PSP, D66 en Boerenpartij) geen tegenstanders van deze ordening, ook al waren de

plicht van de SER afgeschaft: het poldermodel als aanvul-

liberalen soms halfhartig in hun steun. Belangrijk was ook

ling, zo men wil correctie, op de (neo)liberale marktorde-

dat de burgers en de leden van vakbeweging en werkge-

ning. De Derde Weg noemden we dat toen met gepaste

versorganisaties (de ‘achterban’) hun voorlieden doorgaans

trots. Daar hebben wij toen vanuit VNO en NCW, later

keurig volgden. De organisatiegraad van partijen en socia-

VNO-NCW, samen met veel vakbondsvertegenwoordigers

le partners was ook behoorlijk hoog. Aan vakbewegingszij-

vol overtuiging aan gewerkt.

de was deze tot de jaren ‘80 ruim 40%.




Het einde van het poldermodel kondigde zich aan, nadat in

Het gedeelde besef van de waarde van de overlegeconomie

2004 met het grote conflict over de prepensioenen de slij-

maakte het uiteindelijk, ook al was het wel erg laat, mogelijk

tage al begonnen was (en in 2005 toch nog een akkoord

om te komen tot het Akkoord van Wassenaar. Daarmee werd

over de WW-duur was gesloten, als een laatste saluut aan

de overlegeconomie als het ware opnieuw uitgevonden met

betere tijden). Het was allemaal onontkoombaar, het sys-

één aanpassing: voortaan stond de eigen verantwoordelijk-

teem begonnen steeds meer af te brokkelen: de EU en de

heid van partijen sterker voorop, waarbij de loonvorming

globalisering (opkomst BRIC) stelden geleidelijk meer gren-

(dus) ook voortaan vrij werd gelaten. Van tripartisme naar

zen aan de nationale beleidsvrijheid en leverde voor de

Aantal TK-zetels christelijke partijen + PvdA
1956

1967

1977

1986

1994

1998

2002

2003

2006

2010

2012

2017

129

110

106

111

78

82

72

91

82

58

59

36
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stig ziek is’. En in een lezing van de vice-voorzitter van de

Driekwart eeuw overlegeconomie

FNV later dat jaar werd geponeerd dat alle polderakkoorden vanaf het Akkoord van Wassenaar terugkijkend te wei-

1945-1970 (25 jaar): klassieke overlegeconomie
(tripartite, centraal)

nig in het belang van de vakbeweging waren geweest als
onvoldoende correcties op het ‘neoliberale’ model. Het is

1970-1982 (12 jaar): transitie I

nogal wat, 37 verloren jaren.

1982-2007 (25 jaar): poldermodel (bipartite, decentraal)

En op 20 november is ook het pensioenakkoord na bijna

2007-2012 (6 jaar): transitie II

tien (!) jaar van overleg mislukt. Het kon niet veelzeggen-

2013 en verder:

der. Het eigenste van het eigene van sociale partners, zelfs

postpolder

daarover werd men het niet meer eens.
vakbeweging ook een onoplosbare spanning tussen vrije



arbeidsmigratie en bescherming van Nederlandse werkne-

Al deze ontwikkelingen hebben niets te maken met ‘gebrek

mers op. Daarnaast daalde de organisatiegraad van de vak-

aan leiderschap’ in de politiek en/of bij een of meer socia-

beweging steeds verder tot nu minder dan 20%, en daar-

le partners, zoals wel beweerd wordt. Personen zijn een

mee ook de representativiteit (veel ouderen en inactieven).

afspiegeling van de onderliggende tendensen, in dit geval

En vanaf 2006 verloren de middenpartijen substantieel ten

cultureel-maatschappelijk, politiek én economisch. Díe

gunste van de nieuwe ‘populistische’ partijen, die weinig

maken een herstel van ‘de oude polder’ onmogelijk. De

tot geen affiniteit hebben met de klassieke polder, zoals

gemeenschappelijke visie op de maatschappelijke orde-

blijkt uit de veelzeggende tabel op pagina 35 over het ver-

ning is volledig verdampt: partijen bewegen zich tussen

val van de klassieke steunpilaren van de polder.

‘internationaal neoliberaal’ tot ‘klassiek socialistisch’ en alle

Zo bezien was het ook onontkoombaar dat alle partijen steeds

varianten daartussen.

meer kozen voor de eigen agenda in plaats van poldercon-

Wat resteert is de postmoderne ‘postpolder’. Een polder,

sensus. Misschien dat de werkgevers nog het langst bleven

die geen polder meer is of omgekeerd: geen polder, die

vasthouden aan ‘de polder’, ook al was het tegen beter weten

toch weer een soort polder is, hoe paradoxaal ook: infor-

in, omdat zij daarmee veel van hun agenda konden realiseren

meel in plaats van geïnstitutionaliseerd, geen vaste maar

– zoals Van Veen zich al in 1982 had gerealiseerd.

wisselende partijen, geen vaste agenda’s maar wisselende

Maar een akkoord over het ontslagrecht bleef uit (2008), het

onderwerpen, geen jaarlijks ritme maar zwevend in de tijd,

pensioenakkoord uit 2010 leidde tot de implosie van de FNV,

geen bindende onderliggende maatschappijvisie of waar-

de AOW-leeftijd werd in 2012 geregeld door de politiek en

den maar opportunistisch en technocratisch.

de implementatie van het Sociaal Akkoord van 2013, als

Daarin kúnnen sociale partners geen wettelijke voorkeurs-

onderdeel van een ultieme operatie om de polder te herstel-

positie meer hebben, zoals ze die na de oorlog in allerlei

len, leidde in de jaren daarna alleen maar tot meer frustratie.

instituties kregen. Onontkoombaar werden ze dan ook
rond de eeuwwisseling uit de uitvoering van de werkne-



mersverzekeringen en de arbeidsvoorziening verdreven en

Symbolisch voor het einde van het poldermodel is wel dat

werd in de periode 2013-2015 de RWI als laatste restant

sociale partners er in 2016 niet in slaagden een gemeen-

daarvan opgeheven, werd de GBIO-heffing samen met de

schappelijke visie op hun terrein aan de kabinets(in)forma-

wettelijke vakbondsrol bij de kandidaatstelling van OR-

teurs aan te reiken, de klassieke SER-MLT-adviezen waren

leden afgeschaft en werd tenslotte de PBO integraal opge-

toen al tien jaar voorbij. Begin 2018 verklaarde een VNO-

heven. Zo blijven alleen het AVV-systeem en de SER nog

NCW-topman over de polder dat ‘de patiënt al jaren ern-

over. Daar zullen we het mee moeten doen.

LOONWIJZER

Het Loonwijzer-project bestaat uit een website www.loonwijzer.nl met een
salarischeck voor de lonen van ruim 160 beroepen toegespitst op de situatie
van de bezoeker, beschrijvingen van beroepen, een doorlopende enquête en
nog veel andere informatie. De auteurs zijn betrokken bij de analyse van de
enquête. In de Loonwijzer-enquête zijn jongeren en vrouwen wat oververtegenwoordigd, maar de gegevens zijn gewogen zodat ze een betere afspiegeling vormen van de Nederlandse beroepsbevolking.
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Bron: Tijdens, Van Klaveren en Pralitasari 2018
Onderzoeksrapport: Tijdens, Maarten van Klaveren en Nadia Pralitasari (2018) Compliance with Labour Law and Minimum Wages in the
garment industry in Indonesia. Report of the Gajimu DecentWorkCheck Survey. Amsterdam: WageIndicator Foundation. Te downloaden
van http://www.wageindicator.org/main/Wageindicatorfoundation/publications.

Naleving in Indonesische kleding- en schoenenfabrieken, 13 onderwerpen, 2017-18.


      

     

 



     



    

    







   

     



     

    



      

   

    



    



   

    

    



    





     

     

    



     

      



     

      

     







   

     



   

   

   



Maarten van Klaveren en Kea Tijdens zijn beiden
senior-onderzoeker bij AIAS-HSI, Universiteit
van Amsterdam, en werken samen met de Stichting Loonwijzer.
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Hoe gaat het met de Euro
         
              
  


In mei van dit jaar publiceerde de Europese Commissie de

I

se ondernemingsraden weinig invloed te hebben op het

officiële evaluatie van de Richtlijn Europese ondernemings-

besluitvormingsproces in hun ondernemingen, met name in

raden1.

De evaluatie wijst op het grote potentieel van

gevallen van herstructurering.’ Andere zwakke punten

EOR’en: ‘Europese ondernemingsraden worden door werk-

betreffen onder andere het beperkte aantal nieuwe Euro-

gevers als waardevolle instrumenten gezien die voor alle

pese ondernemingsraden, en ‘tekortkomingen bij de uit-

partijen op velerlei manieren voordelen opleveren’.

voering en handhaving van een aantal bepalingen van deze

Genoemd worden onder andere verbetering van het

Richtlijn’. Is de Commissie terecht zo tevreden? Laten we

gemeenschappelijk begrip en ‘waardevolle voorstellen

eens naar de praktijk kijken.

voor maatregelen’. ‘Europese ondernemingsraden voorzien in een mechanisme voor het doorgeven van informatie



in de gehele onderneming en bevorderen daarmee de

De Amerikaanse aluminiummaker Alcoa stuurde op 17

invoering van strategische initiatieven’. De Commissie is

oktober een brief aan de Spaanse werknemersvertegen-

vooral ook tevreden over haar eigen werk, de herziene

woordigers om ze uit te nodigen voor overleg in het kader

Richtlijn (RL) uit 2009. Het rechtskader is verbeterd door

van de Spaanse wet over collectief ontslag. Het gaat om de

onder andere de ‘invoering van algemene beginselen voor

sluiting van twee fabrieken in Spanje met 700 werknemers,

de regelingen voor transnationale informatie en raadple-

in een gebied dat al zucht onder een enorme hoge werk-

ging en een nauwkeurige definitie van informatie en van

loosheid. Op dezelfde dag ontving de EOR de eerste infor-

raadpleging; door de beperking van de bevoegdheid van

matie over de geplande reorganisatie. De EOR voelde zich

Europese ondernemingsraden tot vraagstukken met een

gepasseerd omdat Alcoa nog voor de EOR aan de raadple-

transnationaal karakter en de invoering van een (verplichte)

ging had kunnen beginnen, al was gestart met de proce-

verbinding tussen de nationale en transnationale niveaus

dure voor het collectief ontslag. In Spanje geeft de wet de

van informatie en van raadpleging (I&R).’

partijen daarbij 30 dagen om tot overeenstemming te

Maar de Commissie stelt ook vast dat er nog steeds een

komen, anders kan het bedrijf tot sluiting overgaan zonder

aantal uitdagingen bestaan. ‘Ondanks dat zij het recht heb-

sociaal plan. De kans was dus groot dat de Spaanse vak-

ben om advies uit te brengen, lijken de leden van Europe-

bonden al een sociaal akkoord zouden moeten afsluiten
voordat de EOR alle informatie ontvangen en geanalyseerd
zou hebben, en zeker voordat de EOR bij elkaar kan komen.

Sjef Stoop is trainer/adviseur Europese ondernemingsraden bij SBI Formaat.

De EOR heeft een extern adviesbureau in de arm genomen
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opese ondernemingsraad?
om alternatieven te onderzoeken ter onderbouwing van de

duidelijk versterkt, al maakt lang niet elke EOR daar ook

opinie. Maar de opinie zou dan mosterd na de maaltijd zijn.

gebruik van. Dit was een cruciaal element in de Alcoa-

Daarom besloot de EOR naar de rechter te stappen. Omdat

zaak. Kan met de EOR-opinie nog rekening worden gehou-

de EOR-overeenkomst is afgesloten onder Nederlands

den bij het nemen van het besluit als er al een sociaal plan

recht, werd dat het kantongerecht in Rotterdam om te vor-

is afgesproken? Bedrijven zijn erg handig om hier mee te

deren dat het bedrijf de onderhandelingen over het sociaal

spelen. Aan een genomen besluit wordt het woordje

plan zou opschorten.

‘voorstel’ toegevoegd, terwijl iedereen weet dat de beslis-

Het werd een spannende zitting, waarbij de Nederlandse
rechter zich met behulp van tolken moest verdiepen in de
Spaanse wet en de vraag of raadpleging over het strategisch besluit met de EOR moet zijn afgerond voordat men
op lokaal niveau kan gaan onderhandelen over een sociaal
plan. Aan Alcoa-zijde waren ook twee Spaanse advocaten
meegekomen. De advocaat van de EOR werd mede ondersteund door de Spaanse voorzitter van één van de lokale





OR’en die ook enige spreektijd kreeg toegewezen. Ondanks

dat de zittende rechter in zijn vrije tijd een cursus Spaans
aan het volgen is, liep de bijeenkomst af en toe uit in aar-

sing al lang genomen is, zeker als de hoofddirectie bij-

dig wat spraakverwarring.

voorbeeld in de VS zit. Volgens de meest recente inventa-

Tijdens de zitting zegde de advocaat van Alcoa alvast toe

risatie van EOR-ervaringen2 geeft 45% van de EOR-leden

dat het bedrijf bereid was om ‘te overwegen om met de

aan dat het raadplegingsproces een pure formaliteit is,

vakbonden in Spanje overeen te komen om de onderhan-

zonder werkelijke invloed.

delingsperiode van 30 dagen te verlengen.’ Dat was ook

Omdat bedrijven altijd een ‘ongelooflijke haast’ hebben

iets waartoe de Spaanse overheid had opgeroepen. Of dat

ligt hier toch vaak een mogelijkheid voor de EOR om

voldoende zal zijn om de EOR de tijd te geven met een

invloed uit te oefenen door te proberen vóór het uitbren-

goed onderbouwde opinie te komen, is nog onduidelijk.

gen van de opinie een aantal randvoorwaarden af te spreken.


In de Alcoa-zaak komt een aantal zaken aan de orde die



rechtstreeks voortkomen uit de veranderingen die in 2009

Ten tweede zegt de aangepaste RL dat je in de overeen-

zijn doorgevoerd in de RL. Ten eerste de bepaling dat

komst iets moet regelen over hoe de informatieverstrek-

raadpleging moet plaatsvinden op een zodanig tijdstip dat

king en raadpleging (I&R) van de Europese onderne-

er met de opinie van de EOR ‘nog rekening kan worden

mingsraad is gekoppeld aan de I&R van de nationale

gehouden’. Het bedrijf mag dus in geen geval onomkeer-

organen die de werknemers vertegenwoordigen. Indien

bare stappen zetten in de uitvoering van een besluit dat

deze koppeling niet in de overeenkomst is geregeld,

nog ter raadpleging voor ligt. Dat heeft de EOR-rechten

moet de wet van het land waaronder de EOR valt regelen

>>>
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Werknemers Alcoa protesteren tegen de voorgenomen sluiting van twee fabrieken in Spanje.

dat beide niveaus betrokken kunnen worden. Het Syndex

EOR suggereerde? In de EOR-overeenkomst van Alcoa staat

onderzoek laat zien dat in slechts 40% van de overeen-

dat de I&R van de EOR bedoeld is als aanvulling van de

komsten iets is geregeld is over de relatie van het Euro-

lokale I&R. De advocaat van Alcoa legde dit uit als een

pese en het nationale I&R proces. De bepaling uit de wet

bepaling die zegt dat de EOR niet hoeft te doen wat men

is dus in de meeste EOR’en maatgevend.

lokaal kan doen.

Dit blijft een lastig punt, ook omdat het per land nogal
uiteenlopend is uitgewerkt. De Britse wet zegt bijvoor-



beeld dat beide niveaus binnen een redelijke termijn

De Commissie constateerde ietwat vaag ‘tekortkomingen

betrokken moeten worden. De Franse wet geeft geen

bij de uitvoering en handhaving van een aantal bepalin-

nadere specificatie en de Duitse wet suggereert dat

gen van deze Richtlijn.’ Het gaat om de mogelijkheid voor

idealiter de EOR als eerste wordt betrokken. Onze Neder-

Europese ondernemingsraden om naar de rechter te stap-

landse wet zegt dat het ‘zoveel mogelijk’ gelijktijdig moet

pen. Die loopt sterk uiteen per land, met name wat

plaatsvinden. Uitdrukkelijk mag zo’n regeling niet ten

betreft de vraag wie de juridische kosten moet dragen.

koste gaan van lokale rechten, maar de RL geeft ook aan

Een ander groot verschil zit hem in de aard en het niveau

dat waar nationale wetgeving hier problemen op zou kun-

van de sancties. In Duitsland bijvoorbeeld oordeelde de

nen leveren, die wetgeving aangepast moet worden. Dat

rechter dat het Amerikaanse bedrijf Visteon het raadple-

is echter nergens gebeurd.

gingsrecht van de EOR duidelijk had geschonden. En

Ook staat in de RL dat EOR-leden de plicht hebben om

legde vervolgens het bedrijf – met een omzet van $ 3,15

lokale werknemersvertegenwoordigers te informeren over

miljard – de maximale boete op,  15.000. Op die manier

de inhoud en uitkomst van de I&R in de EOR. Betekent dit

kan een onderneming elke verplichting natuurlijk met

dan dat de EOR voorrang heeft en er eerst een ‘uitkomst’

gemak afkopen. Helaas pakt de Commissie dit niet aan,

moet zijn, dus bijvoorbeeld een opinie en antwoord daar-

anders dan door ‘steun te blijven verlenen aan de inspan-

op van de directie, voordat lokale werknemersvertegen-

ningen van de lidstaten om de tenuitvoerlegging van de

woordigers verder kunnen, zoals de advocaat van de Alcoa-

bepalingen van de Richtlijn te verbeteren, met name wat
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betreft het vaststellen van doeltreffende, evenredige en

besluit eigenlijk al vast staat en dat de raadpleging alleen

afschrikkende sancties’.

nog een formaliteit is. Dat kan vrijwel alleen als je een ‘mol’

In Nederland is de gang naar de rechter voor de EOR dui-

op het hoofdkantoor hebt zitten.

delijk geregeld. Het bedrijf moet de kosten betalen.
Welke sanctie de rechter op kan leggen is niet precies



bepaald. Toch is de Alcoa EOR pas de derde EOR die ooit

Alle nadruk op de zwakke punten van de RL kan ons over

voor de Nederlandse rechter is verschenen. Opvallend

het hoofd doen zien dat de EOR ook een nuttig instrument

genoeg betreft dit allemaal bedrijven die min of meer pro

kan zijn buiten de formele I&C kanalen om. In zowel de eva-

forma in Nederland zitten, maar daar niet hun echte

luatie van de Commissie als in het Syndex onderzoek zit

(Europese) hoofdkantoor hebben.

een blinde vlek: de minder formele kant van de EOR als netwerk van werknemersvertegenwoordigers en als kanaal



naar de hoofddirectie. Een mooi voorbeeld daarvan was in

Op 27 november deed de rechter uitspraak. Hij concludeerde dat de zaak duidelijk transnationaal was, al vallen
de ontslagen alleen in Spanje. Het mogelijk ontslag van
20% van de werknemers in de EU zal repercussies kunnen
hebben op het hele concern in Europa. Dit is voor het eerst
dat een rechter zich hierover heeft uitgelaten en dat is een
pluspunt.
Maar, concludeerde de rechter, er is geen objectief bewijs





geleverd dat Alcoa al heeft besloten tot sluiting over te
gaan. ‘Enig geschrift waaruit zulks blijkt is niet overlegd’.
Maar je moet toch wel héél erg precies kijken om het ver-

november te zien bij de Nederlandse vestiging van Scania,

schil te zien tussen een besluit tot sluiting en de mededeling

een Zweedse vrachtwagenbouwer. Zoals de FNV meldde

die Alcoa aan de EOR deed: een opsomming van alle rede-

op zijn website (14-11-2018). ‘Scania had gedreigd de aan-

nen die de ‘stopzetting van de productie in Alcoa Coruña en

gekondigde productieverhoging te verplaatsen naar Frank-

Alcoa Avilés ondersteunen en rechtvaardigen’.

rijk vanwege de stakingen in Zwolle. De vertegenwoordi-

Volgens de rechter is het onderhandelen over een sociaal

ging van de Europese ondernemingsraad ging verhaal

plan slechts een voorbereidende actie om te kunnen sluiten,

halen in Zweden. Het uitvoerend bestuur in Zweden heeft

maar geen besluit tot sluiting. Dat besluit zou volgens hem

hen en FNV Metaal laten weten dat er geen verplaatsing

nog altijd ter discussie kunnen staan. Gelijktijdige onder-

van de productie vanuit Zwolle zal plaatsvinden vanwege

handelingen in Spanje en raadpleging van de EOR zijn dus

de recente stakingen in Nederland. De lange termijnstrate-

op zijn plaats. Als aanvullend argument gaf de rechter nog

gie voor de fabriek blijft ongewijzigd.’

aan dat gelijktijdigheid ook daarom mogelijk is omdat er
geen coördinatieprobleem hoeft op te treden tussen EOR en
de Spaanse onderhandelingen. Omdat de vraag wie voorrang heeft in de EOR-wereld nogal omstreden is, zou de toevoeging van dit coördinatiecriterium wel eens nuttige jurisprudentie kunnen zijn.
Maar uiteindelijk gaf de rechter de EOR dus ongelijk. Dit
laat nog eens zien hoe lastig het is om te bewijzen dat een

Noten
1 Verslag over de toepassing door de lidstaten van Richtlijn 2009/38/EG
inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie
ter informatie en raadpleging van de werknemers (Herschikking).
SWD(2018) 187 final
2 European metal workers participation: state of play and best practices on
the edge. Draft analysis of the survey results, Syndex, Parijs, 8 November
2018.
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Model van doorwerking
staat onder druk


 

Het Nederlands stelsel van arbeidsverhoudingen is een

H

Dit model functioneert al vele decennia op deze wijze. Eén

gecompliceerd model waarin vakbonden, werkgevers en

van de bekendste successen is het Akkoord van Wassenaar

overheid veelvuldig en op verschillende niveaus met elkaar

(1982). In de media is weinig aandacht voor deze perma-

overleggen over de sociaaleconomische ordening. Het

nente overlegmachine. Deels kiezen overlegpartijen hier

omvat overleg op centraal niveau (Stichting van de Arbeid),

bewust voor, want onderhandelingen gedijen nu eenmaal

mesoniveau (CAO-tafels van ondernemingen en bedrijfstak-

beter achter gesloten deuren. Deels is dat omdat media

ken) en microniveau (overleg op de werkvloer).

vooral gericht zijn op conflicten of op een sociaal akkoord

Sociale partners en overheid hebben een gezamenlijk

dat publicitair veel aandacht trekt.

belang bij goede arbeidsverhoudingen.
Het specifieke belang van de overheid is draagvlak te ver-



werven voor nieuw kabinetsbeleid op sociaaleconomisch

Het proces van doorwerking heeft een eigen cyclus met als

terrein. Het belang van sociale partners is om op dit beleid

kernonderdelen de regeringsplannen en nieuwste macro-

invloed uit te oefenen. Komen regering en sociale partners

economische ramingen van het Centraal PlanBureau op

tot overeenstemming, dan spreken we over een centraal

Prinsjesdag. Op basis hiervan stellen sociale partners hun

akkoord of centrale aanbevelingen die meer of minder spe-

arbeidsvoorwaardennota’s op. Deze nota’s zijn leidraad

cifiek zijn.

voor onderhandelaars aan de CAO-tafel. In de voorberei-

Sociale partners zijn belangrijke onderhandelingspartners

ding worden concepten van deze nota’s getoetst bij de

van het kabinet omdat zij de centraal gemaakte afspraken

achterbannen.

kunnen doorvertalen naar CAO’s. Andere belangenpartijen

Voor vakbonden is de nota een richtsnoer in de coördina-

ontberen deze mogelijkheid, waardoor het voor het kabi-

tie. Als bij de FNV een onderhandelaar zijn of haar handte-

net minder interessant is om met hen afspraken te maken.

kening wil zetten onder een CAO-akkoord, moet de FNV-

De uitvoering van centrale afspraken verloopt via het pro-

arbeidsvoorwaardencoördinator dit akkoord eerst goed-

ces van doorwerking.

keuren (harde coördinatie). Goedkeuring volgt als er voldoende afspraken in het CAO-akkoord staan conform de
speerpunten uit de FNV-arbeidsvoorwaardennota. Andere

Laurens Harteveld is beleidsadviseur bij werkgeversvereniging AWVN.

vakcentrales coördineren minder strikt.
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Kabinet
Centraal akkoord
Stichting van de Arbeid
Vakcentrale (FNV, CNV, VCP)

Aanbevelingen

Werkgeverskoepel (VNO-NCW, MKB NL, LTO)

Arbeidsvoorwaardennota

Arbeidsvoorwaardennota

Aangesloten bonden

AWVN en andere aangesloten organisaties

CAO-onderhandelaars

CAO-overleg

CAO-onderhandelaars

Vakbondsleden

CAO

Directeuren

Werknemers

Praktijk (werkvloer)

Leidinggevenden

Figuur 1: Het doorwerkingsproces

Aan werkgeverszijde voltrekt zich een vergelijkbaar proces.

den zelf, er is geen prikkel ingebouwd in het Nederlandse

De arbeidsvoorwaardennota wordt aan het eind van ieder

stelsel van arbeidsverhoudingen om lid te worden van een

kalenderjaar in de besturen vastgesteld en is richtinggevend

vakbond. Als er een nieuwe CAO is afgesproken, gelden

voor aangesloten bedrijven en brancheorganisaties. Anders

de CAO-afspraken zowel voor vakbondsleden als niet-vak-

dan vakbonden kunnen werkgeversorganisaties niet coördi-

bondsleden.

neren door CAO-akkoorden tegen te houden. Leden kiezen

Met afnemende ledenaantallen wordt het voor vakbonden

zelf wat het beste is voor hun bedrijf(stak). Wel kunnen werk-

lastiger om via stakingen de werkgever te dwingen een

geverskoepels door middel van informatie en advies aan-

nieuwe CAO af te sluiten. Overigens, zolang vakbonden zich

dacht vragen voor aansprekende voorbeelden in lijn met hun

blijven inzetten voor de belangen van alle werknemers en

arbeidsvoorwaardennota (zachte coördinatie).

niet alleen van specifieke groepen werknemers (lees: oude-

Dit systeem van doorwerking staat weergegeven in figuur

re werknemers oftewel vakbondsleden), is een dalende

1. De neerwaartse pijlen vanuit de vakcentrale naar de

organisatiegraad geen echt probleem.

werkvloer zijn dikker dan die van de werkgeverskoepels ter

Ook werkgeverskoepels boeten in aan betekenis. Naast indi-

illustratie van de striktere coördinatie aan vakbondszijde.

vidualisering speelt vooral de internationalisering een grote
rol. De meest recente cijfers van het CBS laten zien dat in



2016 voor 1.900 bedrijven in de industrie de uiteindelijke

Het model van doorwerking functioneert naar behoren,

zeggenschap in het buitenland ligt. Een toename met ruim

maar elk van de drie hoofdrolspelers kampt met zodanige

50% sinds 2008. Eén op de drie werknemers in de industrie

problemen dat gezag en legitimiteit van dit model ter dis-

werkt inmiddels in een ‘buitenlands concern’. Deze Neder-

cussie staat. Vakbonden worstelen, net als politieke partij-

landse bedrijven in buitenlandse handen moeten zich veelal

en en andere ledenorganisaties, met afnemende ledenaan-

schikken naar de ‘commands’ van het buitenlandse moeder-

tallen en met vergrijzing van het ledenbestand. Individuali-

bedrijf dat vaak onbekend is met of onverschillig staat tegen-

sering speelt hier een grote rol. En, benadrukken vakbon-

over de Nederlandse mores.

>>>
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De internationale concurrentiestrijd is groot, niet alleen tus-

de kabinetsagenda door sociale partners, blijft polderen

sen mondiale concerns, maar ook binnen mondiale con-

interessant voor de sociaaleconomische verhoudingen. Dat

cerns. In deze mondiale strijd vinden standaardisatiepro-

betekent niet dat partijen niets hoeven te doen.

cessen plaats op HR-gebied, bijvoorbeeld op de terreinen

Vakcentrales experimenteren al jaren met nieuwe activiteiten

van beloning, scholing en opleiding. Die bedrijfsstandaar-

om de ledendaling te keren. Hoewel er geen indicaties zijn

den wortelen in de ondernemingscultuur van het moeder-

dat het ledental aantrekt, moeten vakbonden hiermee

bedrijf. Het Nederlandse doorwerkingsmodel maakt plaats

gewoon doorgaan. Dat zijn ze, als ledenorganisaties, aan

voor het doorwerkingsmodel van de buitenlands concerns.

zichzelf verplicht. En er is ruimte. Uit de Nationale Enquête

Kabinetten hebben sinds de eeuwwisseling steeds minder

Arbeidsomstandigheden (NEA) 2017 van TNO blijkt dat zo’n
48% van de werknemers het belangrijk vindt dat vakbonden
bestaan en ruim 80% van de werknemers het belangrijk vindt



dat er CAO’s zijn. Eerder NEA-onderzoek wijst uit dat ruim
44% van de werknemers nooit serieus heeft nagedacht om



lid te worden. Onder jongeren is dat zelfs 60%. Hier liggen



heeft gemaakt in het manifest ‘Wegwerkzaamheden; tien

kansen en mogelijkheden. Dat is ook het punt dat AWVN
ideeën voor de wereld van werk’ (2018), waarin een aantal
voorstellen wordt gedaan om werknemers te enthousiasmeren voor het lidmaatschap van vakbonden.

maatschappelijke steun. In 2012 trad het zesde (!) kabinet
aan, Rutte II. Dit kabinet was geen wonder van stabiliteit,



maar slaagde er met hangen en wurgen in vier jaar te blij-

Als het sociale partners niet lukt om de afbrokkelende posi-

ven zitten. Het huidige kabinet Rutte III is evenmin stabiel

ties tegen te gaan, en het kabinet gebaat is bij sterke partij-

te noemen. Los van een sterk divergerende achterban (de

en om de voordelen van de overlegeconomie te behouden,

Nederlandse burgers) heeft het kabinet te maken met een

dan is het ook in het belang van het kabinet om bij te sprin-

belangrijker wordende bovenban: de Europese Unie. Steeds

gen. Het kabinet kan het CAO-instrument aantrekkelijker

meer wetgeving komt uit Brussel, waardoor het kabinet min-

maken door bedrijven met een CAO meer flexibiliteit te gun-

der handelingsruimte overhoudt.

nen, bijvoorbeeld door de mogelijkheden van driekwartdwingend recht uit te breiden. Ten tweede kan het kabinet



door betere communicatie bijdragen aan het behoud van het

Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat het proces van door-

poldermodel, zowel richting werknemers als richting werk-

werking onder druk staat. De neerwaartse pijlen uit figuur 1

gevers. Als zoveel werknemers nooit serieus hebben nage-

worden dunner, en er verschijnen steeds dikkere pijlen van

dacht over hoe arbeidsvoorwaarden tot stand komen en

beneden naar boven. Individuele leden van vakbonden en

over wel of niet lid te worden van een vakbond, ligt het voor

werkgeversorganisaties worden mondiger. Ze bekijken cen-

de hand om op middelbare scholen veel meer aandacht te

traal gemaakte afspraken steeds kritischer en verkiezen op de

besteden aan de praktijk op de Nederlandse werkvloer en

werkvloer vaker het eigen belang boven het algemene

aan de ‘verborgen’ praktijk in Haagse achterkamertjes.

belang.

En als laatste kan de overheid richting (potentiële) inves-

Ook al zijn de drie hoofdrolspelers en daarmee het proces

teerders uit het buitenland veel meer aandacht schenken

van doorwerking verzwakt, zolang er geen alternatief is

aan de voor- en nadelen van het stelsel van Nederlandse

voor meer draagvlak voor het kabinet en voor invloed op

arbeidsverhoudingen.

BOEKBESPREKING

    



      

    

      







    

  

    

     





 







    

    

    







      



    

      

    





    

     

     



  

      

     

     

     

    

      



    



       



      

     

      



      

     







       



   

    





       



    











      

   

   

    

    



      



      

   





     



     

      

     

      

     

   

   



    

    

   



      

    

Marc van der Meer is verbonden aan SBB te Zoetermeer en aan Reflect/Tilburg Law School.

46

Zeggenschap 4-2018

De dreiging van digitalisering, globalisering en vergrijzing

Het gaat goed, maar
hoe lang nog?


er volgens het SCP een nieuwe klasse kwetsbare mensen,



de ‘onzekere werkenden’. Bij elkaar vormen deze twee

      

Op de arbeidsmarkt wordt het aandeel mbo-banen kleiner



– dat daalde in de OESO-landen tussen 1995-2015 met

     

8% steeg, en voor laag opgeleiden met 2%. De midden-

       

klasse wordt uitgehold. Dit proces gaat langzaam maar



Voor de armste 10% is het heel moeilijk om de stap te

groepen zo’n 15% van de bevolking.

10%, terwijl het aandeel banen voor hoger opgeleiden met

gestaag door. De verschillen dreigen groter te worden.
maken naar de middenklasse, dat duurt in Nederland vier

Het gaat goed in Nederland, beter dan ooit. De hoeveel-

H

generaties.

heid werk staat op recordhoogte. In Nederland werken 8,7
miljoen mensen – dat was tien jaar geleden 5% minder. In



Duitsland groeide dit getal nog harder, met 10% van 40 naar

In het brede beeld is een ruime meerderheid van Neder-

44 miljoen. Ook het landelijk opleidingsniveau kent een stij-

landers tevreden met de eigen situatie, maar bezorgd over

gende lijn. Een significant cijfer in de statistieken van het

wat er om ons heen gebeurt. Dat vindt plaats in de hele wes-

CBS: momenteel volgen 340.000 leerlingen van de derde

terse wereld. Velen begrijpen de veranderingen om hun heen

klas en hoger VWO/HAVO, dat was 15 jaar geleden 260.000.

niet en/of deze gaan zo snel dat mensen moeite hebben om

Een toename met ongeveer een derde. Het aantal vrouwen

ze bij te houden. Dit zijn niet alleen ouderen, maar ook men-

is hierbij opmerkelijk en veelbelovend. En het gemiddelde

sen die met hun eigen situatie wel tevreden zijn. Dat uit zich

inkomen per hoofd van de bevolking staat nu op  32.000.

in opkomend populisme. Opvallend zijn de oorzaken die

Dat hadden we 25 jaar geleden, toen ik nog bij het CNV

voor dat populisme worden gegeven: in Duitsland zeggen ze

werkte, nooit geloofd. Wij maken het mee, we zijn dus rijk.

dat het te maken heeft met de migratie, in Spanje (veel

Maar de huidige records zijn gemiddelden. Wat goed is

migratie) wijten ze het aan de werkloosheid, in Engeland

voor ons allen, is nog niet goed voor iedereen. Meer dan

(weinig werkloosheid) zeggen ze dat het komt door Brussel,

120.000 mensen zijn langdurig werkloos. Dit getal daalt

en in Amerika (waar geen Europa is) zeggen ze dat het ont-

gelukkig, maar zij behoren met andere niet-werkenden met

breken van de sociale verzorgingsstaat de oorzaak is.

een laag inkomen tot de achterblijvers. Daarnaast ontstaat


Aart Jan de Geus is chairman en CEO van de Bertelsmann Stiftung. Dit artikel is gebaseerd op zijn bijdrage aan NVA Jubileumsymposium ‘De toekomst van de arbeidsverhoudingen’ op 12 oktober 2018.

Er moeten in de westerse wereld achterliggende oorzaken
en factoren zijn. Hoewel de context per land verschillend is,
zijn er drie bepalende grote trends waar te nemen.
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1. Digitalisering

2. Globalisering

Bij de angst voor digitalisering speelt informatie-asymme-

Globalisering betekent een toename van mobiliteit van

trie een rol: we zien wel de grote ontslagrondes, maar niet

goederen, van kennis en tegenwoordig ook van arbeid. Dit

de start-ups. Er verdwijnt dus niet alleen werk, maar er

heeft een positief effect gehad in alle landen, en zeker ook

komen ook nieuwe banen bij. Het ‘Zentrum für Euro-

in Nederland.

päische Wirtschaftsforschung’ constateert in Duitsland in

Volgens het ‘Globalisation Report’ van de Bertelsmann Stif-

de periode 1995-2016 een stijging van banen door digi-

tung (2018) hoort Nederland in de top tien van de win-

talisering van +0,2% per jaar, voor 2016-2021 wordt zelfs

naars. Het gemiddelde jaarinkomen is vergeleken met 1990

+0,4% verwacht. Uit onderzoek blijkt het aantal banen dat

met een derde gegroeid tot  32.000. Daarvan komt 10%

verdwijnt bij nauwkeurige meting van Manyika e.a. ook

rechtstreeks voor rekening van globalisering. Na Ierland is

reuze mee te vallen: het gaat niet om 47% (zoals in door

er geen ander land dat zo vervlochten is met de economi-

Oxford-economen Osborne en Frey 2013 voorspeld

sche buitenwereld. De effecten zijn echter een gemiddelde

werd), maar om minder dan 5% van alle banen. Wel zal in

– de winsten van globalisering vloeien niet automatisch
gelijk verdeeld in de samenleving.



3. Vergrijzing



levensverwachting groeit spectaculair. Maar ons geboortecij-



aantal werkenden. In demografieplaatjes zien we een pad-

Demografische verandering betreft vooral vergrijzing. Onze
fer niet, dus stijgt het aantal ouderen ten opzichte van het
denstoel in plaats van een kerstboom. De dependancy ratio
(het aantal 65-plussers ten opzicht van 20-64-jarigen) is in
Nederland tussen 2000 en 2015 toegenomen van 22% naar

60% van de banen een aantal taken geautomatiseerd kun-

30% (0,5% per jaar). In 2050 zal dit getal 53% zijn.

nen worden. Dat zal in hoge mate bepaald worden door
de kosten en opbrengsten voor de individuele onderne-



ming.

Deze drie trends kunnen tot problemen leiden. Om er een

Wij beleven digitalisering veelal in beelden. Wij zien zelf-

paar te noemen:

rijdende auto’s die vrachtwagen- en buschauffeurs werk-

• een enorme mismatch van gevraagde en aangeboden

loos maken. Dat is niet nieuw in de geschiedenis. Eind

vaardigheden op de arbeidsmarkt;

19de eeuw kwam de automobiel, koetsiers en paarden-

• stijging van het aantal achterblijvers;

verzorgers werden werkloos. Maar nieuwe banen ontston-

• toename van winner-takes-all effecten. Inkomen uit kapi-

den, bijvoorbeeld in garages. Zo ontstaan er in de huidi-

taal groeit, inkomen uit arbeid stagneert;

ge digitale samenleving ook banen op alle opleidingsni-

• pensioenen en zorg worden onbetaalbaar.

veaus, van pizzabezorger tot social media agent. Daar-

Er moet dus wat gebeuren. Allereerst moeten we onderwijs

naast bestaat het beeld dat door de opkomst van de plat-

en opleiding grondig herdefiniëren. Welke vaardigheden zijn

formeconomie (Uber, Deliveroo, enz.) de werknemer met

nodig, hoe blijven we ‘work-fit’? Hoe ga je ernaar toe dat je

de vaste baan verdrongen wordt door de werkende met

de mensen zo beschermt dat ze de skills hebben om aan het

weinig rechten. Maar de omvang van deze economie is

werk te blijven en in de economie kunnen functioneren? Bij

nog zeer klein (in de VS 1% van alle werkers) en volgens

alles wat je vrijwillig aanbiedt zie je het Mattheüs-effect, dat

de OESO stijgt het aantal fulltime werkenden nog steeds.

wil zeggen dat degenen die dit het meest nodig hebben,

>>>
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de laaggeschoolden, er het minst

liberale democratie. Beleidsmakers

gebruik van zullen maken. Het gaat

zullen dan ook enkele ingrijpende

dan ook om de vraag hoe je de eigen

hervormingen door moeten voeren.

dan wel collectieve verantwoordelijk-

Sociale systemen hebben per land

heid voor levenslang leren vormgeeft.

hun eigen wortels en kenmerken,

Dat vraagt om een duidelijke rolver-

maar we kunnen zeker van elkaar

deling van werkgevers en overheid,

leren als het gaat om hervormingspro-

waarbij de eerste verantwoordelijk is

cessen. Dat moet ook, want we heb-

voor de vervolgopleiding en de twee-

ben te weinig tijd om alleen van onze

de voor omscholing.

eigen fouten te leren.

De tweede grote opgave is de aanpas-

In ons boek ‘Europe Reforms Labour

sing van de sociale zekerheid. Idea-

Markets’ uit 2016 hebben mijn colle-

liter worden de rechten en de pre-

ga’s Thode, Weidenfeld en ik twaalf

mies ontkoppeld van het type werk,

regeringsleiders (onder wie Balkenen-

van het traditionele arbeidscontract.

de, Blair, Fillon, Monti, Rasmussen en

We zijn in Nederland al heel ver, zie

Schröder) gevraagd naar de succes-

AOW, zorgverzekering en kinderop-

factoren voor arbeidsmarkthervormin-

vangtoeslag. Hoe moet het met ziekte,

gen sinds 2000. Daarbij keken we niet

arbeidsongeschiktheid? En hoe kun-

zozeer naar de inhoud, maar vooral

nen we loonderving bij leren mogelijk

naar het proces. We vonden vier

maken? De levensloopregeling was

belangrijke ingrediënten die tot suc-

mede daarvoor bedoeld, maar werd

ces kunnen leiden.

vooral gebruikt om de afschaffing van

• Legitimiteit van de hervorming , een

VUT en prepensioen te compenseren.

harde ‘case for change’, die ook

Een derde agendapunt betreft de aan-

electoraal geankerd is.

passing van het soort arbeidscontract.

• Implementatie of uitvoeringscapaci-

We kennen nu het arbeidscontract en

teit (daarop strandde bijvoorbeeld

de overeenkomst van opdracht. De

het Sociaal Akkoord 2013 in Neder-

Franse president Macron stelt terecht:

land).

‘Bescherm de werkers, niet het con-

• Betrokkenheid en aan boord houden

tract’. Misschien moet er een tussen-

van stakeholders (niet alleen, maar

vorm komen, een werkovereenkomst,

óók de sociale partners), maar niet

waarin wel arbeid en beloning, maar

tot elke prijs (in Oostenrijk werd aan

niet de zeggenschap geregeld wordt.

het eind van onderhandelingen over
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de pensioenleeftijd teveel water in



de wijn gedaan, net als bij de Neder-

De digitalisering, globalisering en ver-

landse levensloopregeling).

grijzing die tegelijkertijd op ons af

• Duidelijke communicatie (In Frank-

komen leggen een grote druk op het

rijk had Fillon het moeilijk met Sar-

aanpassingsvermogen van de politiek,

kozy, die een ander verhaal hield).

de economie, de arbeidsmarkt en de

Vertel hetzelfde verhaal.
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De professional vraagt om regie,
maar het werk moet ook zo efficiënt
mogelijk gedaan worden.
Hoe organiseer je dat?
Bij veel grote en complexe organisaties, die
vollop veranderen, komt deze vraag naar boven.
Als je het ons vraagt,
draait het om meer
verantwoordelijkheid en bevoegdheid.
Meer weten?
Mail info@linxx.org
Een afspraak is zo gemaakt

Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht

t 030 231 81 15
info@linxx.org

a-advies

arbeidsvoorwaarden
pensioenen
cao-vernieuwing

een andere kijk op arbeidsvoorwaarden
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sociale innovatie
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duurzame inzetbaarheid
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het nieuwe werken

